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Stad Roeselare ging heel zorgvuldig te werk bij het samenstellen van alle info m.b.t. de premies. Toch is het de verantwoordelijkheid van
de gebruiker om de juistheid van de gegevens na te gaan bij de premieverstrekker vooraleer een beslissing te nemen, ook indien de
premie uitgaat van Stad Roeselare. Stad Roeselare is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de verstrekte
informatie voor welk gebruik dan ook. Deze brochure is een momentopname tot en met 01/01/2022.
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Woonondersteuning
voor kwetsbare ouderen
traject levenslang wonen

Eigenaar-bewoner
Huurder
Eigenaar-verHuurder

Voorwaarden
■■

Je bent minstens 55 jaar.

■■

De woning ligt op grondgebied Roeselare en is jouw enige woning.

■■

Je bent eigenaar en:
- gebruikt de woning als hoofdverblijfplaats (of bewoont deze ten laatste op het moment van de
aanvraag van de uitbetaling).
-		hebt een zakelijk recht op de woning. Onder zakelijk recht wordt verstaan: volle eigendom,
vruchtgebruik, erfpacht, recht van opstal, recht van bewoning, mede-eigendom.
OF
Je bent huurder en:
- gebruikt de woning als hoofdverblijfplaats (of bewoont deze ten laatste op het moment van de
aanvraag van de uitbetaling).
- hebt het schriftelijk akkoord van de eigenaar-verhuurder en kan een geregistreerde
huurovereenkomst voorleggen van minimum 6 jaar.

■■

Je gezamenlijk belastbaar inkomen van maximum 2 jaar terug vóór de aanvraagdatum van de
premie is lager dan:
- € 17.800 voor een alleenstaande (eventueel te verhogen met € 3.570 per persoon ten laste).
- € 28.800 voor een koppel (eventueel te verhogen met € 3.570 per persoon ten laste).

■■

Je laat vóór de werken een controle van de bestaande toestand uitvoeren door de bevoegde dienst.

■■

De minimumfactuur van de werken bedraagt € 1.200 inclusief BTW

■■

De facturen mogen maximum 2 jaar oud zijn
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Voor welke werken?
Volgende werken komen in aanmerking voor het bekomen van de premie:
■■

De badkamer aanpassen: vervangen bad door douche of voorzien van een douche met opstand van
maximum 10 cm, aanpassen vloerbekleding, voorzien van handgrepen en steunen, voorzien van vrije
ruimte onder lavabo, aanpassen schakelaars en stopcontacten.

■■

Het toilet aanpassen: voorzien van een rolstoeltoegankelijk toilet, handgrepen en steunen

■■

Een (trap)lift plaatsen.

Voorschriften en details: zie technische fiche

Hoeveel bedraagt de premie?
Het bedrag van de premie wordt vastgesteld op 50% van de kostprijs van de aanvaarde en uitgevoerde
werken. De toelage is beperkt tot maximum € 1.000 per woning.

Hoe en wanneer aanvragen?
De tussenkomst wordt aangevraagd via de Dienst Wonen. Deze dient te worden aangevraagd
minstens 20 kalenderdagen vóór aanvang van de werken. Na de aanvraag kan één van onderstaande
genoemde diensten een plaatsbezoek uitvoeren om een technisch advies rond de uitvoering van de
aanpassingswerken op te stellen:

Contactcentrum Zorg – Bond Moyson

Lm Plus

Pres. Kennedypark 2, 8500 Kortrijk

Revillpark 1, 8000 Brugge

Tel. 056 23 02 30 (kies optie 2)

Tel. 0800 17 417

E-mail Dmw.wvl@bondmoyson.be of ergotherapie.wvl@

E-mail dmw_4@lmplus.be

bondmoyson.be
Maatschappelijk Werk & Zorg Cm Roeselare-Tielt
Helan Onafhankelijk Ziekenfonds

Brugsesteenweg 371, 8800 Roeselare

Sluisweg 2, 9000 Gent

Tel. 050 20 76 76

Tel. 09 269 85 77

E-mail ergo.westvlaanderen@cm.be

E-mail dmw@helan.be
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Zonnewende – Familiezorg West-Vlaanderen vzw

Blijf Actief (Woningaanpassingen Van A Tot Z)

Kerkstraat 15, 8700 Tielt

Brugsesteenweg 311A /001, 8830 Hooglede

Ook te bereiken in het regiohuis:

Tel. 0800 95 700

Leenstraat 31, 8800 Roeselare

E-mail info@blijfactief.be

Tel. 051 40 44 85
E-mail zonnewende@familiezorg-wvl.be

Inter
Voorwaarde: advies door een architect op basis van

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

bouwplan, verbouwideeën of huidige situatie.

Meensesteenweg 245, 8800 Roeselare

Betalend advies met offerte.

Tel. 053 76 99 87

Baron Ruzettelaan 7 bus 0, 8310 Brugge

E-mail dienstmaatschappelijkwerk@nzvl.be

Tel. 050 60 20 75
E-mail brugge@inter.vlaanderen

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds
Vlasmarkt 9, 8500 Kortrijk
Tel. 03 491 86 50
E-mail dmw@vnz.be

De volledige aanvraag dient te worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of
wordt bezorgd aan de Dienst Wonen tegen ontvangstbewijs. Bij goedkeuring door de Dienst Wonen
kunnen de werken worden aangevat.
Daarbij dienen volgende bewijsstukken te worden voorgelegd:
■■

Adviesverslag bevoegde dienst

■■

Bewijs gezamenlijk belastbaar inkomen op basis van het aanslagbiljet van maximum 2 jaar terug
vóór de aanvraagdatum van de premie

■■

Indien minder dan twee jaar eigenaar: eigendomsbewijs

■■

Indien huurder: kopie geregistreerde huurovereenkomst + schriftelijk akkoord eigenaar

meer info via
Dienst Wonen (op afspraak)
Delaerestraat 41, 8800 Roeselare
051 26 22 60
wonen@roeselare.be
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2. Woonondersteuning
voor kwetsbare ouderen
traject verhuis
ondersteuning
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Eigenaar-bewoner
Huurder

Voorwaarden
■■

Je bent minstens 65 jaar.

■■

Jouw domicilieadres bevindt zich op grondgebied Roeselare.

■■

Je bent eigenaar of huurder en:
- verhuist naar een kleinere woning, serviceflat of assistentiewoning.
- gebruikt de nieuwe kleinere woning, serviceflat of assistentiewoning als hoofdverblijfplaats

■■

Uit het voorafgaand sociaal onderzoek blijkt dat je in aanmerking komt voor ondersteuning.

■■

De nieuwe kleinere woning, assistentiewoning of serviceflat bevindt zich op het grondgebied
Roeselare of in één van volgende gemeenten: Hooglede, Lichtervelde, Moorslede, Staden,
Zonnebeke, Izegem, Ardooie of Ledegem.

Welke ondersteuning?
Indien na het sociaal onderzoek door de zorgcoach blijkt dat je in aanmerking komt voor
de verhuisondersteuning, kan op basis van jouw noden en behoeften één van volgende
ondersteuningsmaatregelen of het totale pakket aan ondersteuningsmaatregelen worden aangeboden:
■■

In- en uitpakken van grote meubelstukken

■■

Hulp op het moment van de verhuis zelf om spullen in te laden, naar de nieuwe woonplaats te
brengen en terug uit te laden

■■

Selecteren welke spullen weg mogen en wat mag blijven (+ inventariseren)

■■

Verhuisadministratie zoals aan- en afsluiten nutsbedrijven in orde brengen

Daarnaast kan je nog geadviseerd worden rond wat de mogelijkheden kunnen zijn met jouw huidige
woning.
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Hoe en wanneer aanvragen?
De ondersteuning moet worden aangevraagd via de Dienst Wonen. Daarna volgt door de onderstaande
bevoegde dienst een sociaal onderzoek door de zorgcoach:
Motena - Kotee
Noordhof 2
8800 Roeselare
Op basis van het sociaal onderzoek wordt op maat van jouw noden enkele onderdelen van het pakket
van verhuisondersteuning of het volledige pakket aan ondersteuning aangeboden. De Dienst Wonen
verwijst gericht door naar de partner die de verhuisondersteuning opneemt. Zij spreken samen met jou
af omtrent alle praktische zaken voor de voorbereiding van de verhuis of voor de verhuis zelf.
Het advies rond de mogelijkheden met jouw huidige woning kan worden aangevraagd bij de Regionale
Woondienst.

Meer info over verhuisondersteuning via
Dienst Wonen (op afspraak)
Delaerestraat 41, 8800 Roeselare
051 26 22 60
wonen@roeselare.be

Meer info over wat met jouw woning?
Woondienst Regio Roeselare (op afspraak)
Delaerestraat 41, 8800 Roeselare
051 26 24 38 of 051 26 24 78
woondienstregio@roeselare.be

14

Eigenaar-bewoner
Huurder

15

Premiegids 2022

3. Premie voor afkoppeling
afval- en regenwater
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Eigenaar-bewoner
Eigenaar-verHuurder

Voorwaarden
■■

De aanvraag moet ingediend worden bij de dienst Water.

■■

Niet voor het bouwen van een nieuwbouwwoning.

■■

Na goedkeuring van de aanvraag kunnen de werken uitgevoerd worden.

■■

Na uitvoering van de werken moet er een verplichte keuring van je privériolering uitgevoerd worden.

Voor welke werken?
Iedereen die zijn private rioolstelsel afkoppelt en/of gescheiden aanlegt, kan een premie aanvragen bij de
stad Roeselare.

Hoeveel bedraagt de premie?
De premie bedraagt 75% van de bewezen kosten met een maximum van:
■■

€ 1.500 voor een open of halfopen bebouwing

■■

€ 750 voor een gesloten bebouwing

Voer je de werken zelf uit, dan krijg je een premie voor de aankoop van de materialen (buizen,
controleputjes, aanvulzand, deksels,...).
Voert een aannemer de werken uit, dan breng je de factuur van de aannemer binnen. Deze factuur moet
duidelijk en overzichtelijk zijn met aparte vermelding van gebruikte materialen, hun kostprijs en uurloon
van de aannemer. Breng je aannemer vooraf op de hoogte.
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Hoe en wanneer aanvragen?
De premie moet aangevraagd worden vóór aanvang van de werken.
Je vult het formulier ‘aanvraag gemeentelijke premie voor het afkoppelen van regenwater op privaat
domein’ in (https://www.roeselare.be/formulier/aanvraag-premie-voor-het-afkoppelen-van-regenwater).
Je voegt er een plan bij met de ontworpen toestand = de ligging van de buizen nadat de werken
uitgevoerd zullen zijn.

Meer info via
Projecten Openbaar Domein
051 26 97 86
projectenOD@roeselare.be

18

Eigenaar-bewoner
Eigenaar-verHuurder

19

Premiegids 2022

4. Adviescheque voor
renovatie van een
eerste koopwoning
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Eigenaar-bewoner

Voorwaarden
■■

De woning ligt op grondgebied Roeselare.

■■

De woning staat te koop en je zal deze na aankoop in volle eigendom hebben
OF
Je hebt de woning minder dan 3 maand in volle eigendom te rekenen vanaf de datum van de
ondertekening van de verkoopakte.

■■

Het is de eerste woning die zou worden/werd aangekocht.

■■

De woning beschikt over een EPC-label D, E of F (indien geen EPC, telt de leeftijd van de woning:
ouder dan 30 jaar).

■■

De adviescheque kan per aanvrager éénmaal worden aangevraagd.

■■

Je kan een architect naar keuze aanstellen om de adviescheque te besteden voor zover deze
architect beschikt over het label ‘energiebewuste architect’ en vermeld staat op de website van de
stad Roeselare.

Wat houdt het advies in?
De adviescheque heeft een waarde van € 300 (inclusief BTW) en kan besteed worden bij een architect
die beschikt over het label ‘energiebewuste architect’ en vermeld staat in de lijst op de website van de
stad Roeselare (https://roeselare.be/wonen-en-leven/wonen-en-verbouwen/verbouwen/subsidies-envoordelen/voor-eigenaar-bewoners-0).

21

Premiegids 2022

Het advies bevat:
■■

Een huisbezoek (maximum duur van 1 uur);

■■

Het ingevulde sjabloon van het rapport met betrekking tot
- De nodige renovatiewerken per bouwonderdeel met speciale focus op het behalen van de
energiedoelstellingen tegen 2050;
- Een kostenraming van de renovatiewerken per bouwonderdeel;
- Een kostenraming van de integratie van energiezuinige toepassingen zoals een zonneboiler,
zonnepanelen, warmtepomp, thuisbatterij,…;
- De aangewezen volgorde van de uit te voeren werken

Hoe en wanneer aanvragen?
De cheque kan je aanvragen bij de Dienst Wonen. Jouw rijksregisternummer wordt geregistreerd, daar
elke persoon 1 keer een cheque kan aanvragen.
Als je de cheque aanvraagt tijdens het beslissingsproces van de aankoop van de woning, kan je deze niet
meer aanvragen na aankoop van de woning. Indien je als koppel een adviescheque wenst aan te vragen,
kunnen beide partners dit eenmalig doen, maar niet voor dezelfde woning.
Indien voor de woning reeds een adviesrapport door middel van een adviescheque werd opgemaakt
voor een andere aanvrager, wordt het reeds opgemaakte adviesrapport van de woning rechtstreeks door
de Dienst Wonen aan jou bezorgd.

meer info via
Dienst Wonen (op afspraak)
Delaerestraat 41, 8800 Roeselare
051 26 22 60
wonen@roeselare.be
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5. Verbeteringspremie
voor renovatie van een
private huurwoning

24

Eigenaar-verHuurder

Voorwaarden
■■

De aanvraag gebeurt bij voorkeur voor uitvoering van de werken.

■■

De woning waarvoor de premie wordt aangevraagd is:
- gelegen in het projectgebied (overzicht zie bijlage van deze gids).
- ouder dan 30 jaar.
- de eerste huurwoning waarvoor een premie voor renovatie van een private huurwoning wordt
aangevraagd.
- bestemd voor bewoning en wordt verhuurd/zal verhuurd worden met een geregistreerde
huurovereenkomst.

■■

Je beschikt over de volle eigendom van de huurwoning.

■■

De huurder moet de woning gebruiken als hoofdverblijfplaats en moet er officieel gedomicilieerd
zijn op het ogenblik van de toekenning van de premie.

■■

Voorafgaand aan de werken gebeurt een onderzoek door de technisch adviseur (Indien de premie
na de werken werd aangevraagd wordt een conformiteitsonderzoek verricht).

■■

De minimumfactuur bedraagt € 5.000 inclusief BTW.

■■

Facturen mogen maximum 2 jaar oud zijn.

■■

Na de werken:
- is de woning conform de Vlaamse Codex Wonen en is ze in het bezit van een geldig
conformiteitsattest (CA).
- mag de huurprijs maximaal met 5% verhogen.
• Voor een lopende huurovereenkomst: mag de eerstvolgende huurprijsherziening conform de
huurwet maximum 5% hoger zijn dan de huurprijs voor de uitvoering van de werken;
• Voor een nieuwe huurovereenkomst afgesloten na de uitvoering van de werkzaamheden, mag
de huurprijs max 5% hoger zijn dan de laatst afgesloten huurovereenkomst voor die woning;
- wordt de woning voor minimaal 9 jaar verhuurd.
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Voor welke werken?
Volgende werken komen in aanmerking voor het bekomen van de premie:
■■

Bestrijding van vochtproblemen: zowel insijpelend (door slagregen) als opstijgend vocht.

■■

Gevelwerken: Enkel isoleren of louter verfraaien komt niet in aanmerking. Indien deze werken
gecombineerd worden met het plaatsen van een nieuwe steen, plaket of gelijkaardige tegen de
volledige voorgevel, worden isolatiewerken wel in aanmerking genomen voor zover de isolatie
geplaatst is door een aannemer en aan volgende voorwaarden voldoet:
- Buitenmuurisolatie: R-waarde ≥ 3 m² K/W
- Spouwmuurisolatie: Spouw ≥ 50 mm en lambda maximum 0,065 W/mK
- Binnenmuurisolatie: R-waarde ≥ 2 m² K/W

■■

Vernieuwen van buitenschrijnwerk en buitendeuren in de volledige woning (en aan-grenzende
bijgebouwen).
- De warmtegeleidingscoëfficiënt van de beglazing (Ug) mag maximaal 1,0 W/m²K bedragen.
- Als de vervanging van het buitenschrijnwerk niet vergunningsplichtig is of niet onderworpen is aan
de meldingsplicht, vermeld in de Vlaamse Codex RO, moet voor buitenschrijnwerk voldaan worden
aan de ventilatievoorzieningen in woongebouwen volgens Bijlage IX van het Energiebesluit. Dit
betekent dat de toevoer van verse lucht in de droge lokalen moet worden gegarandeerd ofwel
door ventilatieroosters in de ramen ofwel door een ventilatiesysteem in de woning, zoals toegelicht
in bijgaande nota opgesteld in samenwerking met het VEKA.
De aannemer of constructeur moet op de factuur attesteren dat aan deze voorwaarden voldaan is.

■■

Dakwerken van hoofdgebouw en/of bestaande aanbouw van de woning. Het dak moet voorzien zijn
van een goed onderdak en isolatie. Het plaatsen van isolatie alleen of vervangen van goten alleen komt
niet in aanmerking. De isolatiewaarde (Rd-waarde) van de dakisolatie bedraagt minstens 4,5m² K/W

■■

Verbeteringswerken aan verwarming
-	Omschakeling op centrale verwarming
- Herstellen/vervangen van rookkanaal samen met plaatsing van nieuw verwarmingstoestel met
gesloten verbrandingsruimte ter vervanging van een open toestel.
- Plaatsing van maximum 3 verwarmingstoestellen op gas met gesloten verbrandingsruimte ter
vervanging van een open toestel.
- Plaatsing van één waterverwarmingstoestel met gesloten verbrandingsruimte ter vervanging van
een open toestel.
- Vervangen van een bestaande centrale verwarmingsketel door hoogrendementsketel met label
HR+ of HR top gas.

■■

Grondige elektriciteitswerken met keuringsattest en waarbij alle stopcontacten van een aarding
voorzien zijn.
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Hoeveel bedraagt de premie?
Het bedrag van de premie wordt vastgesteld op 1/3 van de kostprijs van de aanvaarde en uitgevoerde
werken met een maximum € 4.000.
2050-Bonus
Verhuurders van wie de huurwoning na renovatie een EPC-label A heeft behaald, krijgen een verhoging
van de premie met 15%.
Let op! Indien de premie pas na aanvang van de werken wordt aangevraagd of de woning achteraf
wordt verhuurd via het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor wordt het bedrag van de premie vastgesteld
op 1/3 van de kostprijs van de aanvaarde en uitgevoerde werken met een maximum van € 2.000.

Hoe en wanneer aanvragen?
De premie wordt aangevraagd vóór de werken via de Dienst Wonen. Er kan maximum 1 huurwoning/
gebouw in aanmerking komen per eigenaar, natuurlijk persoon, rechtstreeks of onrechtstreeks in
volledige of gedeeltelijke eigendom.
Aan de hand van een intentieverklaring stem je als verhuurder in met een vooronderzoek van jouw
huurwoning. Gelijktijdig met het vooronderzoek in uitvoering van de premieaanvraag wordt de
procedure woningkwaliteit (Cf. Vlaamse Codex Wonen) opgestart voor zover tijdens het vooronderzoek
minstens 7 kleine gebreken categorie I of minstens 1 gebrek categorie II of III worden vastgesteld.
Op basis van de vastgestelde gebreken kan je een premie krijgen voor de opgesomde werken. De
premie kan worden verkregen voor zover de facturen van de gedane werken te rekenen vanaf de
aanvraagdatum niet ouder zijn dan 2 jaar.
Indien de huurwoning na renovatie een EPC-label A heeft behaald, komt er bovenop de premie nog een
bonus gelijk aan een verhoging van 15% van de premie.
Indien de premie wordt aangevraagd na uitvoering van de werken kan alsnog een premie worden
verkregen voor zover de facturen dateren van na de datum van inwerkingtreding van het reglement en
deze facturen niet ouder zijn dan 2 jaar.
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Je bezorgt tevens volgende documenten:
■■

De voldane facturen;
-	Indien de premie werd aangevraagd vóór aanvang van de werken: facturen die niet ouder zijn dan
2 jaar vanaf de aanvraagdatum van de premie.
-	Indien de premie werd aangevraagd na de werken: voor zover de facturen niet ouder zijn dan 2 jaar
en dateren van na de datum van inwerkingtreding van het reglement.

■■

Een gunstig verslag van de technisch adviseur: De woning mag maximaal nog 6 kleine gebreken
categorie I hebben om een conformiteitsattest te bekomen.

■■

Kopie van de bouwvergunning en/of het keuringsattest.

■■

Kopie van de geregistreerde huurovereenkomst.

■■

Voor verkrijgen van de 2050-bonus: Kopie van het EPC-attest van de woning voor en na uitvoering
van de werken.

meer info via
Dienst Wonen (op afspraak)
Delaerestraat 41, 8800 Roeselare
051 26 22 60
wonen@roeselare.be
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6.	prefinanciering van de
Vlaamse Renovatiepremie
vóór invoering van de ééngemaakte premie voor
renovatie en energiebesparende maatregelen
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Voorwaarden
■■

Je bent eigenaar-bewoner van de woning

■■

De woning waarvoor de premie wordt aangevraagd is:
- gelegen in het projectgebied (overzicht zie bijlage van deze gids).
- ouder dan 30 jaar.

■■

Het maximale gezamenlijk belastbaar inkomen mag de inkomsensgrenzen voor de laagste
inkomens die 30% premie kunnen genieten zoals vastgesteld in het reglement voor het bekomen
van de Vlaamse Renovatiepremie niet overschrijden:
- € 32.980 voor een alleenstaande
- € 46.170 voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met € 3.700 per bijkomende
persoon ten laste
- € 46.170 voor gehuwden en samenwonenden, te verhogen met € 3.700 per persoon ten laste

■■

De werken dienen te worden uitgevoerd door een aannemer.

■■

Premie kan voor alle categorieën in één keer worden aangevraagd.

■■

Facturen mogen bij aanvraag maximum 2 jaar oud zijn.

■■

Je mag geen renovatiepremie ontvangen hebben in de laatste 10 jaar of er mag voor de woning de
laatste 10 jaar geen renovatiepremie toegekend zijn.
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Voor welke werken?
Volgende werken worden in aanmerking genomen voor het toekennen van de premie naar analogie
met het reglement van de Vlaamse Renovatiepremie:
■■

Categorie 1: Structurele elementen van de woning
-	Muren (draag- en niet-draagmuren)
- Funderingen
- Draagvloeren
- Trappen
- Bepleistering
- Vochtbestrijding

■■

Categorie 2: Dakwerken
- Structuur
- Bedekking
- Zinkwerk
- Dakramen

■■

Categorie 3: Buitenschrijnwerk
- Ramen (mét ventilatieroosters)
- Deuren

■■

Categorie 4: Technische installaties
- Verwarming
- Elektriciteit
- Sanitair

Per categorie van werken moet er een minimum factuurbedrag zijn van € 2.500 (exclusief BTW). Voor
categorie 4 geldt voor elk van de 3 deelcategorieën een maximum te nemen investeringsbedrag:
■■

Voor elektriciteit: maximum € 3.750 exclusief BTW

■■

Voor verwarming: maximum € 7.500 exclusief BTW

■■

Voor sanitair: maximum € 3.750 exclusief BTW
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Hoeveel bedraagt de préfinanciering?
Het bedrag van de prefinanciering bedraagt 30% van de aanvaarde kostprijs van de werken (exclusief
BTW) met een maximum van € 6.000.

Hoe en wanneer aanvragen?
De aanvraag dient te gebeuren vóór aanvang van de werken bij de Dienst Wonen. De Dienst Wonen gaat
na of je voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Vlaamse Renovatiepremie en
de prefinanciering door de stad.
Daarna bezorg je de offertes van de geplande werken aan de Dienst Wonen. Op basis van deze offertes
wordt een eerste berekening gemaakt van de mogelijke Vlaamse renovatiepremie die voor deze werken
zou kunnen worden verkregen. Dit richtbedrag wordt je louter ter informatie gecommuniceerd en is
geen vaststaand gegeven.
Na uitvoering van de werken dienen de facturen te worden bezorgd bij de Dienst Wonen, zodat het
dossier voor de aanvraag van de Vlaamse Renovatiepremie en voor de prefinanciering kan worden
opgestart. Je ontvangt na het indienen van de aanvraag voor de Vlaamse Renovatiepremie een bericht
dat er een dossiernummer werd toegekend. Dit dossiernummer moet je bij ontvangst zo snel mogelijk
aan de Dienst Wonen doorgegeven.
Na ontvangst van het dossiernummer en ondertekening van het toestemmingsformulier, wordt op basis
van de effectieve facturen een prefinancieringsbedrag door de stad uitbetaald op jouw rekening.
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Terugbetaling?
De Dienst Wonen berekent het prefinancieringsbedrag op basis van de effectieve facturen. De terug
betaling gebeurt rechtstreekse via storting van Vlaamse renovatiepremie op het rekeningnummer van
de stad:
■■

Indien een hoger premiebedrag wordt uitbetaald door Vlaanderen dan aanvankelijk werd voor
gefinancierd door stad, dan wordt het verschil aan jou teruggestort.
Bv. Stad prefinanciert € 2.000
Premie = € 2.500 en komt rechtstreeks terecht op rekening van de stad
Stad stort € 500 door op jouw rekening

■■

Indien een lager premiebedrag wordt uitbetaald door Vlaanderen dan aanvankelijk werd voor
gefinancierd door stad, dan dient het verschil door jou te worden teruggestort aan stad.
Bv. Stad prefinanciert € 2.000
Premie = € 1.500
Jij dient € 500 terug te storten naar de stad

Het bewijs van betaling van de facturen dient binnen de 20 dagen aan de Dienst Wonen te worden
bezorgd.

meer info via
Dienst Wonen (op afspraak)
Delaerestraat 41, 8800 Roeselare
051 26 22 60
wonen@roeselare.be

34

Eigenaar-bewoner

35

Premiegids 2022

7. Prefinanciering van de
Vlaamse Renovatiepremie
na invoering van de ééngemaakte premie voor renovatie
en energiebesparende maatregelen
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Voorwaarden
■■

Voor de renovatie van een bestaand gebouw, zoals een woning, een appartement, een apparte
mentsgebouw of niet-residentieel gebouw.

■■

Je bent eigenaar-bewoner.

■■

De woning waarvoor de premie wordt aangevraagd is:
- gelegen in het projectgebied (overzicht zie bijlage van deze gids).
- ouder dan 30 jaar.

■■

Het maximale gezamenlijk belastbaar inkomen mag de inkomsensgrenzen voor de laagste
inkomens die 35% premie kunnen genieten zoals vastgesteld in het reglement voor het bekomen
van de ééngemaakte premie voor renovatie en energiebesparende maatregelen niet overschrijden:
- € 32.980 voor een alleenstaande
- € 46.170 voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met € 3.700 per bijkomende
persoon ten laste
- € 46.170 voor gehuwden en samenwonenden, te verhogen met € 3.700 per persoon ten laste

■■

Premie kan voor eenzelfde gebouw voor iedere categorie van werken afzonderlijk of voor meerdere
categorieën van werken in 1 keer aangevraagd worden.

■■

Facturen mogen maximum 2 jaar oud zijn.

■■

Je mag geen renovatiepremie ontvangen hebben in de laatste 10 jaar of er mag voor de woning de
laatste 10 jaar geen renovatiepremie toegekend zijn.
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Voor welke werken?
Volgende werken worden in aanmerking genomen voor het toekennen van de premie naar analogie
met het reglement van de ééngemaakte premie voor renovatie en energiebesparende maatregelen.
■■

Dakisolatie of dakrenovatie met isolatie.

■■

Buitenmuurisolatie of renovatie van buitenmuur met isolatie.

■■

Vloerisolatie of renovatie van vloeren en funderingen met isolatie.

■■

Hoogrendementsglas of renovatie van buitenschrijnwerk (inclusief ventilatie en hoogrendementsglas).

■■

Binnenrenovatie.

■■

Hernieuwbare energieproductie: zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler.

■■

Gascondensatieketel.

■■

Andere technische installaties (elektriciteit, sanitair).

Hoeveel bedraagt de prefinanciering?
Het bedrag van de prefinanciering bedraagt 35% van de aanvaarde kostprijs van de werken (exclusief
BTW) met een maximum van € 6.000.

Hoe en wanneer aanvragen?
De aanvraag dient te gebeuren vóór aanvang van de werken bij de Dienst Wonen. De Dienst Wonen gaat
na of je voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Vlaamse Renovatiepremie en
de préfinanciering door de stad.
Daarna bezorg je de offertes van de geplande werken aan de Dienst Wonen. Op basis van deze offertes
wordt een eerste berekening gemaakt van de mogelijke Vlaamse renovatiepremie die voor deze werken
zou kunnen worden verkregen. Dit richtbedrag wordt jou louter ter informatie gecommuniceerd en is
geen vaststaand gegeven.
Na uitvoering van de werken dienen de facturen te worden bezorgd bij de Dienst Wonen, zodat het
dossier voor de aanvraag van de Vlaamse Renovatiepremie en voor de prefinanciering kan worden
opgestart. Je ontvangt na het indienen van de aanvraag voor de Vlaamse Renovatiepremie een bericht
dat er een dossiernummer werd toegekend. Dit dossiernummer moet je bij ontvangst zo snel mogelijk
aan de Dienst Wonen doorgegeven.
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Na ontvangst van het dossiernummer en ondertekening van het toestemmingsformulier, wordt op basis
van de effectieve facturen een prefinancieringsbedrag door de stad uitbetaald op jouw rekening.

Terugbetaling?
De Dienst Wonen berekent het prefinancieringsbedrag op basis van de effectieve facturen. De
terugbetaling gebeurt rechtstreekse via storting van Vlaamse renovatiepremie op het rekeningnummer
van de stad:
■■

Indien een hoger premiebedrag wordt uitbetaald door Vlaanderen dan aanvankelijk werd
voorgefinancierd door stad, dan wordt het verschil aan jou doorgestort.
Bv. Stad prefinanciert € 2.000
Premie = € 2.500 en komt rechtstreeks terecht op rekening van de stad
Stad stort € 500 door op jouw rekening

■■

Indien een lager premiebedrag wordt uitbetaald door Vlaanderen dan aanvankelijk werd
voorgefinancierd door stad, dan dient het verschil door jou te worden teruggestort aan stad.
Bv. Stad prefinanciert € 2.000
Premie = € 1.500
Jij dient € 500 terug te storten naar de stad

Het bewijs van betaling van de facturen dient binnen de 20 dagen aan de Dienst Wonen te worden
bezorgd.

meer info via
Dienst Wonen (op afspraak)
Delaerestraat 41, 8800 Roeselare
051 26 22 60
wonen@roeselare.be
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8.	Een woongelegenheid
creëren boven een
handelspand in
kernwinkelgebied

40

Eigenaar-bewoner
Huurder
Eigenaar-verHuurder

Voorwaarden
■■

Je bent volle eigenaar, erfpachter, vruchtgebruiker, opstalhouder of huurder van het handelspand.

■■

Het te verbouwen handelspand is als handelshuis geregistreerd bij het kadaster (niet van toepassing
op nieuwbouw).

■■

De verkrijger van de subsidie zal de woonfunctie van de nieuw ingerichte woongelegenheden en
de aparte toegang behouden gedurende een ononderbroken periode van 5 jaar vanaf de datum
waarop minstens de helft van de nieuw ingerichte bovenliggende woongelegenheden bewoond is.

■■

De verkrijger van de subsidie zal toelaten dat de dienst Wonen het handelspand en de
woongelegenheden controleert op de naleving van de bepalingen van dit reglement.

■■

Het handelspand is gelegen in kernwinkelgebied:
- Albrecht Rodenbachstraat 1 t.e.m. 3 en 2 t.e.m. 4
- Delaerestraat 1 t.e.m. 21 en 2 t.e.m. 10
- De Munt 1 t.e.m. 44 (alle nummers)
-	Grote Markt 1 t.e.m. 30 (alle nummers)
- Henri Horriestraat 11 t.e.m. 29 en 14 t.e.m. 38
- Jan Mahieustraat 1 t.e.m. 19 en 2 t.e.m. 28
-	Manestraat 1 t.e.m. 30 (alle nummers)
-	Noordstraat 3 t.e.m. 49 en 4 t.e.m 38
-	Ooststraat 1 t.e.m. 148
- Stationsplein 1 t.e.m. 12 (alle nummers)
- Vlamingstraat 5 t.e.m. 15 en 2 t.e.m. 10
- Wallenstraat 1 t.e.m. 33 en 2 t.e.m. 4
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Voor welke werken?
Enkel verbouwingswerken die voorzien in het creëren en/of inrichten van volwaardige nieuwe woon
gelegenheden op bovenverdiepingen komen in aanmerking en voor zover zij gebeuren met een geldige
vergunning.

Hoeveel bedraagt de premie?
Éénmalige subsidie van 50% van de bewezen investeringskosten met een maximumsubsidiëring van
€ 10.000.
De uitbetaling gebeurt pas na voltooiing van de werken, en na voorlegging van de nodige bewijsstukken
en betalingsbewijzen.

Hoe en wanneer aanvragen?
Vul het aanvraagformulier in (te vinden via https://www.roeselare.be/ondernemers/subsidies-envoordelen/subsidies-shop-vanrsl) en dien dit 30 dagen vóór de start van de werken in bij de stad
Roeselare. Indienen kan op volgende manieren:
■■

Aangetekend t.a.v.: College van burgemeester en schepenen, Botermarkt 2, 8800 Roeselare

■■

Afgifte tegen ontvangstbewijs.

Je bezorgt tevens volgende documenten:
■■

Een gedetailleerde beschrijving van de werken met plannen, een bestek met beschrijving van het
procedé, materialen, kleuren, …

■■

Een nauwkeurige prijsraming of offerte van een aannemer of architect

■■

Een document waaruit het bouwrecht van de aanvrager blijkt: een kopie van de onderhandse
koopovereenkomst, de notariële koopakte, de huurovereenkomst of elke andere titel waaruit het
bouwrecht blijkt.

■■

In voorkomend geval: een ondertekend akkoord omtrent de werken tussen alle betrokken naakte
eigenaars, alle houders van zakelijke rechten en de huurder.

Bijlagen na de werken te bezorgen:
■■

Facturen na voltooiing werken

■■

Bewijsstukken betaling na voltooiing werken
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meer info via
Dienst Wonen (op afspraak)
Delaerestraat 41, 8800 Roeselare
051 26 22 60
wonen@roeselare.be

43

Premiegids 2022

9.	Een handelspand buiten
het kernwinkelgebied
een andere functie geven

44

Eigenaar-bewoner
Huurder

Voorwaarden
■■

Je bent eigenaar of huurder van het handelspand

■■

De herbestemming kan bestaan uit:
-	Ofwel omvorming tot een volwaardige woongelegenheid conform de Vlaamse wooncode
(voorlegging conformiteitsattest is vereist). Het oprichten van een nieuwe woning na sloop van
het handelspand komt eveneens in aanmerking. Bergingen, stapelplaatsen, autobergingen, etc.
komen niet in aanmerking
-	Ofwel feitelijke omvorming tot kantoorruimte
-	Ofwel het voormalig handelspand een socio-culturele invulling geven

■■

Het handelspand is gelegen buiten kernwinkelgebied:
- Albrecht Rodenbachstraat 1 t.e.m. 3 en 2 t.e.m. 4
- Delaerestraat 1 t.e.m. 21 en 2 t.e.m. 10
- De Munt 1 t.e.m. 44 (alle nummers)
-	Grote Markt 1 t.e.m. 30 (alle nummers)
- Henri Horriestraat 11 t.e.m. 29 en 14 t.e.m. 38
- Jan Mahieustraat 1 t.e.m. 19 en 2 t.e.m. 28
-	Manestraat 1 t.e.m. 30 (alle nummers)
-	Noordstraat 3 t.e.m. 49 en 4 t.e.m 38
-	Ooststraat 1 t.e.m. 148
- Stationsplein 1 t.e.m. 12 (alle nummers)
- Vlamingstraat 5 t.e.m. 15 en 2 t.e.m. 10
- Wallenstraat 1 t.e.m. 33 en 2 t.e.m. 44
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Voor welke werken?
Verbouwingswerken die voorzien in het creëren en/of inrichten van volwaardige woongelegenheid,
kantoor of socio-culturele invulling.

Hoeveel bedraagt de premie?
Éénmalige subsidie van 50% van de bewezen investeringskosten met een maximumsubsidiëring van
€ 10.000 per handelspand dat herbestemd wordt conform de voorwaarden.

Hoe en wanneer aanvragen?
Vul het aanvraagformulier in (te vinden via https://www.roeselare.be/ondernemers/subsidies-envoordelen/subsidies-shop-vanrsl) en dien deze 30 dagen vóór de start van de werken in bij de stad
Roeselare. Indienen kan op volgende manieren:
■■

Aangetekend t.a.v.: College van burgemeester en schepenen, Botermarkt 2, 8800 Roeselare

■■

Afgifte tegen ontvangstbewijs.

Je bezorgt tevens volgende documenten:
■■

Alle ter zake doende facturen op naam van de aanvrager ten bedrage van minimum € 20.000
(exclusief BTW), met duidelijke vermelding van het adres van het handelspand.

■■

Een gedetailleerde beschrijving van de werken met plannen, een bestek met beschrijving van het
procedé, materialen, kleuren, …

■■

Een nauwkeurige prijsraming of offerte van een aannemer of architect

■■

Een document waaruit het bouwrecht van de aanvrager blijkt: een kopie van de onderhandse
koopovereenkomst, de notariële koopakte, de huurovereenkomst of elke andere titel waaruit het
bouwrecht blijkt

■■

In voorkomend geval: een ondertekend akkoord omtrent de werken tussen alle betrokken naakte
eigenaars, alle houders van zakelijke rechten en de huurder
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meer info via
Dienst Wonen (op afspraak)
Delaerestraat 41, 8800 Roeselare
051 26 22 60
wonen@roeselare.be
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PROVINCIE
WEST-VLAANDEREN

48

49

Premiegids 2022

1.
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Provinciale huurgarantie
verzekering voor private
verhuurders

Eigenaar-verHuurder
IMMOKANTOOR

Voorwaarden
■■

Voor huurcontracten afgesloten vanaf 1 januari 2022.

■■

de huurder:
- is een natuurlijke persoon;
- is een éénoudergezin met kinderen waarvan minstens 1 kind ten laste en zonder andere
inwonende familieleden of derden.
- die in België verblijft op basis van een verblijfsvergunning, beschikt over een verblijfsvergunning in
België van minstens 5 jaar.
- zijn geïndexeerd belastbaar bruto gezinsinkomen is hoger of gelijk aan € 22.000 en kleiner dan
€ 55.000. Inkomsten gegenereerd door een kind dat niet meer ten laste is, worden mee in rekening
gebracht om het gezinsinkomen te bepalen. Onderhoudsgeld voor kinderen en gezinsbijslag
(vroegere kinderbijslag) worden niet meegerekend voor de bepaling van het belastbaar bruto
gezinsinkomen.

■■

De verhuurder is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een op het grondgebied van de
Provincie West-Vlaanderen gelegen woongelegenheid wil verhuren

■■

de verhuring gebeurt aan een redelijke aanvangshuurprijs. De huurschatter wordt als instrument
gebruikt om de redelijkheid van de huurprijs in te schatten (www.huurschatter.be). Bovendien
bedraagt de aanvangshuurprijs (exclusief lasten en/of forfaits) maximum 33% van het bruto
belastbaar inkomen van de ouder met een maximum van € 1.000 per maand;

■■

de verhuring is conform het Vlaamse Woninghuurdecreet van 9 november 2018 en dit voor een
duurtijd van minstens 3 jaar.
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Wat houdt de verzekering in?
De provinciale huurgarantieverzekering biedt jou als verhuurder volgende voordelen:
■■

Rechtsbijstand

■■

Verzekering voor onbetaalde huurgelden

■■

Verzekering voor huurschade

Hoelang loopt de verzekering?
Bij goedkeuring van het dossier, bedraagt de duurtijd van de Provinciale huurgarantieverzekering 1 jaar,
2 maal verlengbaar voor telkens 1 jaar. De verlenging gebeurt stilzwijgend, voor zover het huurcontract
met de zittende huurder blijft lopen.
De verzekering wordt voor 100% vergoed door de provincie en dit voor maximaal 3 jaar.
De verhuurder kan bij het verlengen van het huurcontract na 3 jaar en met de zittende huurder,
desgewenst, de huurgarantieverzekering particulier overnemen, conform de acceptatiepolitiek van de
verzekeraar en conform de voorwaarden die zijn bepaald in de polis.
De verhuurder heeft een meldingsplicht aan de Provincie en de verzekeraar indien er zich een van
volgende zaken voordoet:
■■

het stopzetten van het huurcontract.

■■

het ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaren van het verhuurde goed.

Hoe en wanneer aanvragen?
De aanvraag voor de verzekering dient te gebeuren via de Dienst Wonen. Het aanvraagformulier wordt
opgemaakt en doorgestuurd naar de Provincie.
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Tegemoetkoming voor vastgoedmakelaars
De vastgoedmakelaar die een ingevulde en ondertekende aanvraag aan de Provincie West-Vlaanderen
bezorgd en het contract heeft bemiddeld tussen verhuurder en huurder kunnen na ondertekening
ervan aanspraak maken op een werkingstoelage van € 200 per goedgekeurd dossier. Het gaat hier om
een subsidie en het bedrag is bijgevolg vrijgesteld van BTW.

meer info via
Dienst Wonen (op afspraak)
Delaerestraat 41, 8800 Roeselare
051 26 22 60
wonen@roeselare.be
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De renovatiepremie

Eigenaar-bewoner
Eigenaar-verHuurder

Voorwaarden
■■

Bewoner-eigenaar zijn of eigenaar-verhuurder zijn en de woning gedurende minstens 9 jaar
verhuren aan een sociaal verhuurkantoor.

■■

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2022 mag u als bewoner in 2020 niet meer verdiend hebben dan:
- € 46.170 voor een alleenstaande
- € 65.960 voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met € 3.700 per bijkomende
persoon ten laste
- € 65.960 voor gehuwden en samenwonenden, te verhogen met € 3.700 per persoon ten laste
- Voor een verhuurder gelden geen inkomensvoorwaarden voor het inkomen of het bezit van een
andere woning. De verhuurder moet een natuurlijke persoon zijn (dus geen vennootschap), en
moet op de aanvraagdatum beschikken over een huurcontract met het SVK voor minstens 9 jaar.

■■

Woning is minstens 30 jaar oud en ligt in het Vlaams Gewest.

■■

Geen renovatiepremie ontvangen hebben de laatste 10 jaar.

■■

Facturen mogen maximum 2 jaar oud zijn.

Voor welke werken?
■■

Categorie 1: Structurele elementen van de woning:
-	Muren (draag- en niet-draagmuren)
- Funderingen
- Draagvloeren
- Trappen
- Bepleistering
- Vochtbestrijding
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■■

Categorie 2: Dakwerken:
- Structuur
- Bedekking
- Zinkwerk
- Dakramen

■■

Categorie 3: Buitenschrijnwerk:
- Ramen (mét ventilatieroosters!)
- Deuren

■■

Categorie 4: Technische installaties:
- Verwarming
- Elektriciteit
- Sanitair

Per categorie moeten de facturen minimum € 2.500 bedragen (exclusief BTW)
Voor categorie 4 geldt voor elk van de 3 deelcategorieën een maximum te nemen investeringsbedrag:
■■

Voor elektriciteit: maximum € 3.750 exclusief BTW

■■

Voor verwarming: maximum € 7.500 exclusief BTW

■■

Voor sanitair: maximum € 3.750 exclusief BTW

Hoeveel bedraagt de premie?
De renovatiepremie wordt berekend per categorie.
■■

De premie bedraagt 20% van de aanvaarde kostprijs van de werken (exclusief BTW) met een
maximum van € 2.500 per categorie.

■■

De premie bedraagt 30% van de aanvaarde kostprijs van de werken (exclusief BTW) met een
maximum van € 3.333 per categorie indien je eigenaar-verhuurder bent en de gerenoveerde
woning nog 3 jaar of langer verhuurt aan een erkend sociaal verhuurkantoor of als het gezamenlijk
belastbaar inkomen als eigenaar-bewoner maximum:
- € 32.980 voor een alleenstaande bedraagt
- € 46.170 voor alleenstaanden met één persoon ten laste bedraagt, te verhogen met € 3.700 per
bijkomende persoon ten laste
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- € 46.170 voor gehuwden en samenwonenden bedraagt, te verhogen met € 3.700 per persoon
ten laste
Voor eigenaar-bewoners geldt een minimumpremie van € 1.250 per categorie.
De totale renovatiepremie bedraagt maximum € 10.000 voor alle categorieën samen.

Hoe en wanneer aanvragen?
Je kan de premie aanvragen na de voltooiing en facturering van de werken uit een bepaalde categorie.
■■

Voor wie recht heeft op een premie van 20% van de aanvaarde kostprijs van de werken (exclusief
BTW) kunnen per aanvraag maximum 2 categorieën aangevraagd worden. Tussen de 1ste en de 2de
aanvraag moet minstens 1 jaar en maximum 2 jaar gewacht worden.

■■

Voor wie recht heeft op een premie van 30% van de aanvaarde kostprijs van de werken (exclusief
BTW) kan bij de 1ste aanvraag het aantal categorieën vrij kiezen, zonder beperking. Een tweede
aanvraag voor andere werken indienen kan tot maximum 10 jaar na de eerste aanvraag.

Via formulier
https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/files/wysiwyg/aanvraag_van_een_reno_20190201.pdf

meer info via
Dienst Wonen (op afspraak)
Delaerestraat 41, 8800 Roeselare
051 26 22 60
wonen@roeselare.be
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2. De eengemaakte premie
voor renovatie en
energiebesparende
maatregelen
ter vervanging van de Vlaamse renovatiepremie
midden 2022
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Voor investering in renovatie voor een woning, appartement, appartementsgebouw of een nietresidentieel gebouw (bedrijfspand of kantoorgebouw) of realisatie van een nieuwe woning door
herbestemming (verbouwen van een bestaand gebouw).

Algemene voorwaarden
■■

Het gebouw moet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest.

■■

Het gebouw moet minstens 15 jaar oud zijn op de datum van de aanvraag van de premie.

■■

De premie kan voor eenzelfde gebouw voor iedere categorie van werken afzonderlijk of voor
meerdere categorieën van werken in 1 keer aangevraagd worden.

■■

De facturen mogen op de aanvraagdatum van de premie maximaal 2 jaar oud zijn.

■■

Werken dienen te worden uitgevoerd door een aannemer met uitzondering van:
- De categorieën binnenrenovatie en technische installaties (met keuring van de
elektriciteitsinstallatie).
- De plaatsing van een gascondensatieketel, warmtepomp, zonneboiler of warmtepompboiler. Dit
mag je zelf doen onder begeleiding van en met validatie door een (gecertificeerde) installateur.
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Je bent eigenaar-bewoner
Verbouwpremie voor de woning die of het appartement dat je op de aanvraagdatum zelf als
hoofdverblijfplaats bewoont en waarvan je eigenaar bent (= volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht,
recht van opstal, recht van bewoning of mede-eigendom).

Inkomenscategorie

Werken die in aanmerking komen

Laagste inkomensgroep

■■

Dakisolatie of dakrenovatie met isolatie

Gezamenlijk belastbaar inkomen in

■■

Buitenmuurisolatie of renovatie van buitenmuur met isolatie

2020 van maximum:

■■

Vloerisolatie of renovatie van vloeren en funderingen met isolatie

■■

€ 32.980 voor een alleenstaande

■■

Hoogrendementsglas of renovatie van buitenschrijnwerk

■■

€ 46.170 voor alleenstaanden

(inclusief ventilatie en hoogrendementsglas)

met één persoon ten laste,

■■

Binnenrenovatie

te verhogen met € 3.700 per

■■

Hernieuwbare energieproductie: zonneboiler warmtepomp,

bijkomende persoon ten laste
■■

warmtepompboiler

€ 46.170 voor gehuwden en

■■

Gascondensatieketel

samenwonenden, te verhogen

■■

Andere technische installaties (elektriciteit, sanitair).

met € 3.700 per persoon ten
laste

Premie: bepaald % van de aanvaarde facturen (exclusief BTW),
beperkt tot een bepaald maximum, behalve voor hernieuwbare
energie en gascondensatieketel.

Middelste inkomensgroep:

■■

Dakisolatie of dakrenovatie met isolatie

Gezamenlijk belastbaar inkomen in

■■

Buitenmuurisolatie of renovatie van buitenmuur met isolatie

2020 van maximum

■■

Vloerisolatie of renovatie van vloeren en funderingen met isolatie

■■

€ 46.170 voor een alleenstaande

■■

Hoogrendementsglas of renovatie van buitenschrijnwerk

■■

€ 65.960 voor alleenstaanden

(inclusief ventilatie en hoogrendementsglas)

met één persoon ten laste,

■■

Binnenrenovatie

te verhogen met € 3.700 per

■■

Hernieuwbare energieproductie: zonneboiler, warmtepomp,

bijkomende persoon ten laste
■■

€ 65.960 voor gehuwden en

warmtepompboiler
■■

Andere technische installaties (elektriciteit, sanitair).

samenwonenden, te verhogen
met € 3.700 per persoon ten

Premie: bepaald % van de aanvaarde facturen (exclusief BTW),

laste

beperkt tot een bepaald maximum, behalve voor hernieuwbare
energie.
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Inkomenscategorie

Werken die in aanmerking komen

Hoogste inkomensgroep:

■■

Dakisolatie

Geen inkomensgrenzen

■■

Muurisolatie

■■

Vloerisolatie

■■

Hoogrendementsglas

■■

Warmtepomp

■■

Zonneboiler

■■

Warmtepompboiler.

Premie: vast bedrag per m2 isolatie/glas of per installatie
hernieuwbare
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Je bent investeerder of verhuurt via het SVK
Voor alle andere gebouwen waarin je investeert, en waarvan je al dan niet eigenaar bent, kom je enkel in
aanmerking voor de premies voor energie-efficiëntie investeringen.

Profiel

Werken die in aanmerking komen

Investeerder

■■

Dakisolatie

(en al dan niet eigenaar), in

■■

Muurisolatie

een gebouw (ook voor niet-

■■

Vloerisolatie

woongebouwen)

■■

Hoogrendementsglas

■■

Warmtepomp

■■

Zonneboiler

■■

Warmtepompboiler

Premie: vast bedrag per m2 isolatie/glas of per installatie
hernieuwbare energie.
Verhuurders via SVK

■■

Dakisolatie of dakrenovatie met isolatie

■■

Buitenmuurisolatie of renovatie van buitenmuur met isolatie

■■

Vloerisolatie of renovatie van vloeren en funderingen met isolatie

■■

Hoogrendementsglas of renovatie van buitenschrijnwerk
(inclusief ventilatie en hoogrendementsglas)

■■

Binnenrenovatie.

■■

Hernieuwbare energieproductie: zonneboiler, warmtepomp,
warmtepompboiler

■■

Gascondensatieketel

■■

Andere technische installaties (elektriciteit, sanitair).

Premie: bepaald % van de aanvaarde facturen (exclusief BTW),
beperkt tot een bepaald maximum, behalve voor hernieuwbare
energie en gascondensatieketel.
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Investering in warmtepomp, zonneboiler of warmtepompboiler
Recentere gebouwen komen ook in aanmerking voor een premie bij investering in een warmtepomp,
zonneboiler of warmtepompboiler.
■■

Voor alle gebouwen die vóór 2014 zijn aangesloten op het elektriciteitsdistributienet, zal men voor die
investeringen de premie kunnen aanvragen.

■■

Ook gebouwen die in 2014 of later zijn aangesloten op het elektriciteitsnet zullen in aanmerking
komen op voorwaarde dat
- de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd
verleend
- het gebouw voldoet aan de EPB-eisen
- de EPB-aangifte tijdig werd ingediend.

Hoe en wanneer aanvragen?
Nog geen details bekend.

meer info via
Dienst Wonen (op afspraak)
Delaerestraat 41, 8800 Roeselare
051 26 22 60
wonen@roeselare.be
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3. De aanpassingspremie
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voorwaarden
■■

Voor wie:
- De aanvrager, zijn partner of een inwonend gezinslid moet minstens 65 jaar oud zijn.
-	Iemand die eigenaar-bewoner is.
- Een huurder met een huurcontract voor minimum 3 jaar. De huurder draagt de kosten van de
werkzaamheden en de facturen staan op zijn naam.
-	Iemand die eigenaar-verhuurder is en die gedurende minstens 9 jaar verhuurt aan een sociaal
verhuurkantoor.

■■

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2022 mag dit inkomen niet hoger zijn dan:
- € 32.980 voor een alleenstaande
- € 46.170voor een 65-plusser met 1 persoon ten laste (eventueel te verhogen met € 3.700 per
bijkomende persoon ten laste)
- € 46.170 voor koppels, eventueel te verhogen met € 3.700 persoon ten laste

■■

Woning ligt in het Vlaams Gewest en is de enige woning.

■■

Facturen mogen maximum 2 jaar oud zijn.

Voor welke werken?
■■

Categorie 1: Technische installaties en hulpmiddelen:
- Badkamer aangepast aan de noden van de bejaarde.
- Plaatsen van een toilet .
-	Installeren van traplift of rolstoelplateaulift.
- Electro-mechanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen (verankerd aan het gebouw).
- Aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen in de sanitaire lokalen.
- Automatiseren van de bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken.
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■■

Categorie 2: Verbouwingswerken in het kader van veiligheid en toegankelijkheid:
- Toegankelijk maken van de woning door hellende vlakken, een verbrede toegangsdeur (al dan niet
automatisch) en door het wegwerken van hinderlijke drempels.
- Creëren van voldoende ruimte in de woning door het verbreden van de gang en de
deuropeningen of het vergroten of herschikken van woonvertrekken of sanitaire ruimten.
- Verhogen of verlagen van vloeren om niveauverschillen op de woonverdieping weg te werken.
- Plaatsen van een veilige trap om de verdiepingen beter toegankelijk te maken.
- Verbouwings- en inrichtingswerken om een wooneenheid te maken waarin de bejaarde
zelfstandig en afzonderlijk kan wonen.

Per categorie moeten de facturen minstens € 1.200 bedragen (inclusief BTW).

Hoeveel bedraagt de premie?
De aanpassingspremie bedraagt per onderdeel steeds 50% van de som van de goedgekeurde facturen,
(inclusief BTW), afgerond tot op het lagere tiental.
Per categorie van werken moet minstens € 1.200 (inclusief BTW) aan geldige onkosten worden
ingebracht. De premie per onderdeel kan nooit hoger zijn dan € 1.250, ook al is het factuurbedrag hoger
dan € 2.500.

Hoe en wanneer aanvragen?
Je kan de premie aanvragen na de voltooiing van de werken en als je de woning bewoont.
In een periode van 10 jaar kan je maximum 2 aanvragen indienen, maar niet voor werken van dezelfde
categorie.
Via formulier:
https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/files/documents/aanvraagformulier_vlap.pdf
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meer info via
Dienst Wonen (op afspraak)
Delaerestraat 41, 8800 Roeselare
051 26 22 60
wonen@roeselare.be
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4.	Renteloze renovatie
krediet of Energielening +
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voorwaarden
■■

Voor wie een woning of appartement met een slechte energieprestatie koopt, erft of krijgt vanaf 2021

■■

Verwerving in volle eigendom (100% natuurlijke personen).

■■

Enkel voor woningen of appartementen die een ondermaatse energieprestatie hebben en die
grondig gerenoveerd zullen worden.

■■

Het EPC-Label van:
- Woning is bij de eigendomsoverdracht E of F
- Appartement is bij de eigendomsoverdracht D, E of F

■■

Binnen de 5 jaar:
- Voor woning minimum EPC-label C halen
- Voor appartement minimum EPC-label B halen

Voor welke werken?
Wie een woning of appartement verwerft vanaf 2021 (notariële akte, schenking of erfenis bij overlijden
in 2021) én die binnen de 5 jaar grondig renoveert, kan in aanmerking komen voor een renteloze lening
voor die renovatie.
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Bedrag
Let op: Looptijd van maximum 20 jaar
Extra: Kan bovenop een hypothecaire lening van de bank aangevraagd worden

Aankoop vanaf 2021
(= renovatiekrediet)

Renovatiekrediet:
maximaal te
ontlenen bedrag

Te bewijzen label
na maximum 5 jaar
renovatie

Woning met EPC E of F

€ 30 000

Minimum EPC-label C

€ 45 000

Minimum EPC-label B

€ 60 000

EPC-label A

€ 30 000

Minimum EPC-label B

€ 45 000

EPC-label A

Appartement met EPC D, E of F

Voor het renovatiekrediet (met een looptijd van maximaal 20 jaar) krijg je dan een rentesubsidie van
de Vlaamse overheid, waardoor het renovatiekrediet renteloos is. Eén keer per jaar wordt de volledig
betaalde rente teruggestort door het Vlaams Energieagentschap.

Geërfd of geschonken gekregen
vanaf 2021 (= energielening +)

Renovatiekrediet:
maximaal te
ontlenen bedrag

Te bewijzen label
na maximum 5 jaar
renovatie

Woning met EPC E of F

€ 30 000

Minimum EPC-label C

€ 45 000

Minimum EPC-label B

€ 60 000

EPC-label A

€ 30 000

Minimum EPC-label B

€ 45 000

EPC-label A

Appartement met EPC D, E of F

Hoe en wanneer aanvragen?
Renovatiekrediet moet worden aangevraagd via de bankinstelling.
Energielening moet worden aangevraagd via Energiehuis.
Tel. 050 36 71 71
E-mail energie@wvi.be
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5.	Energielening voor
prioritaire doelgroep
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voorwaarden
■■

Behoren tot de doelgroep:
- Personen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds.
- Huishoudens die recht hebben op een Verwarmingstoelage via het Sociaal Verwarmingsfonds
en met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen dat lager of gelijk is aan € 20.764 (+ € 3.844 per
persoon ten laste).
- Personen in schuldbemiddeling die verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.
- Personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen
betalen.
- Beschermde afnemers.
-	Gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximum € 32.980 (+ € 1.720 per persoon
ten laste).

Voor welke werken?
Voor energiebesparende werken aan de woning:
■■

Dak- of zoldervloerisolatie

■■

Hoogrendementsbeglazing (ook in deuren en poorten)

■■

Muurisolatie

■■

Vloerisolatie

■■

Luchtdichting en luchtdichtheidstest (enkel in combinatie met andere maatregelen)

■■

Energiezuinig ventilatiesysteem type C of D

■■

Zuinige verwarmingsinstallatie

■■

Zonnepanelen (pv) (op voorwaarde dat het dak goed geïsoleerd is en er geen enkel glas meer is)

■■

Zonneboiler of een ander zuinig systeem voor sanitair warm water

■■

Relighting of relamping (voornamelijk in de gemene delen van een appartementsgebouw)
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■■

Energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor de sociale doelgroep nadat een energiescan de nood
tot vervanging heeft aangetoond)

■■

Energieopslagtechnieken en beheerssystemen

■■

Energieaudit (enkel in combinatie met een van de vorige maatregelen)

Alle werken moeten uitgevoerd worden door een aannemer, zodat er ook een aannemersgarantie is op
de kwaliteit van de uitvoering.
Enkel voor dak- of zoldervloerisolatie kan je de werken zelf uitvoeren.
Voor een nieuwbouwwoning waarvoor nog geen definitieve EPB-aangifte werd ingediend, kan je voor
de meeste van de bovenstaande werken een energielening afsluiten. Een belangrijke bijkomende
voorwaarde is het realiseren van een E30 woning (Bijna-energieneutraal niveau of BEN-niveau).

Hoeveel kan je lenen?
Je kan maximum € 15.000 lenen die terugbetaald dient te worden over een periode van 10 jaar aan een
intrest van 0%.

Hoe en wanneer aanvragen?
Bij het energiehuis van jouw gemeente via:
Tel. 050 36 71 71
E-mail energie@wvi.be
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6. Verzekering
gewaarborgd wonen
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Eigenaar-bewoner

voorwaarden
■■

Lening van minimum € 50.000 om een woning te bouwen of te kopen (al dan niet met renovatie), of
minimum € 25.000 voor louter renovatiewerken

■■

De woning moet jouw enige woning zijn, ligt in het Vlaamse Gewest en is of wordt jouw hoofd
verblijfplaats.

■■

De geschatte verkoopwaarde (zonder registratierechten of BTW) van de woning + bouwgrond is niet
hoger dan € 374.290.

■■

Je hebt voor dezelfde woning nog geen eerdere verzekering gewaarborgd wonen gehad.

■■

Werk hebben op aanvraagdatum en tijdens de twaalf maanden voorafgaand aan de aanvraagdatum
minstens in een deeltijdse betrekking werken met:
- een contract van onbepaalde duur
- een contract van bepaalde duur
- op basis van een uitzendcontract

■■

Tijdens de twaalf maanden voorafgaand de aanvraagdatum mag je maximum10 dagen niet
verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst.

■■

Zelfstandigen oefenen op de aanvraagdatum hun zelfstandige activiteit reeds gedurende minstens
twaalf maanden in hoofdberoep uit.

■■

Op het tijdstip van de aanvraag moet je volledig arbeidsgeschikt zijn en geen arbeid verrichten met
toestemming van de medisch adviseur van het ziekenfonds. Je mag niet arbeidsongeschikt zijn en ook
niet arbeidsongeschikt zijn geweest in de periode van 12 maanden voorafgaand de aanvraagdatum.

■■

Inkomensgrenzen gelden enkel bij het lenen voor een nieuwbouw waarbij de bouwvergunnings
aanvraag dateert van vóór 1 januari 2012 en het peil van het primair energieverbruik van de woning
hoger is dan E70.
-	Maximum € 46.170 voor een alleenstaande
-	Maximum € 65.960 voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met € 3.700 per
bijkomende persoon ten laste
-	Maximum € 65.960 voor gehuwden en samenwonenden, te verhogen met € 3.700 per persoon
ten laste
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Welk voordeel heeft dit voor mij?
Met de verzekering gewaarborgd wonen kan je je 10 jaar gratis verzekeren tegen inkomensverlies door
plotse werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, of onvrijwillige stopzetting van de zelfstandige activiteit.
Na een wachttijd van 3 maanden en voor maximum 3 jaar kan je een tegemoetkoming krijgen in de
aflossing van jouw hypothecaire lening.

Bedrag van de verzekering?
Het maximumbedrag van € 600 kan je alleen krijgen als je leent voor nieuwbouw, uw woning een
primair energieverbruik heeft onder of gelijk aan de E70-norm en jouw belastbaar inkomen onder deze
inkomensvoorwaarden valt. Anders bedraagt de uitkering maximum € 500.
De verzekeraar keert de tegemoetkoming maandelijks uit aan uw kredietinstelling.
Het bedrag dat je krijgt hangt af van de verloren inkomsten, van je maandelijkse afbetalingsbedrag en
van de tijd:
■■

Het 1ste jaar bedraagt de tegemoetkoming 70 % van het afbetalingsbedrag.

■■

Het 2de jaar bedraagt de tegemoetkoming 56% van het afbetalingsbedrag

■■

Het 3de jaar bedraagt de tegemoetkoming 42 % van het afbetalingsbedrag.
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Hoe lang kan ik beroep doen op de tussenkomst?
Bij arbeidsongeschiktheid zal de verzekeringsmaatschappij gedurende maximum 36 maanden aan een
stuk tussenkomen.
Bij onvrijwillige werkloosheid is dat maximum 18 opeenvolgende maanden.
Voor een nieuwe tussenkomst moet je aantonen dat je tussenin minimum 3 maanden opnieuw hebt
gewerkt.
Als je als zelfstandige het overbruggingsrecht geniet, kan je een tegemoetkoming ontvangen voor de
periode dat je het overbruggingsrecht ontvangt.
De verzekeringsmaatschappij komt gedurende maximum 36 maanden tussen in de aflossing van de
hypothecaire lening, en dit ongeacht er één of meer verzekerden zijn per aanvraag.

Hoe en wanneer aanvragen?
De aanvraag voor de verzekering moet ingediend zijn ten laatste 1 jaar na de eerste kapitaalsopname van
jouw lening.
Belangrijk: leningen voor herfinanciering en overbruggingskredieten komen niet in aanmerking.
Via formulier:
https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/files/wysiwyg/aanvraagformulier_vgw_2021_0.pdf
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7.	Huursubsidie

82

Huurder

voorwaarden
■■

Je verhuist van een woning die bij besluit onbewoonbaar, ongeschikt (opgelet: in dit geval gelden
extra voorwaarden inzake de vastgestelde gebreken)
- of overbewoond verklaard werd op het ogenblik dat u daar jouw hoofdverblijfplaats had,
- of je verhuist van een woning die onaangepast is aan jouw leeftijd of handicap naar een
aangepaste woning,
- of je verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor,
- of je was dakloos en verhuist naar een geschikte woning

■■

Je hebt geen woning of perceel bestemd voor woningbouw in eigendom of vruchtgebruik

■■

Jouw gezin heeft een inkomen van maximaal:
- € 25.850 als je een alleenstaande bent zonder personen ten laste
- € 28.015 als je een alleenstaande persoon met een handicap bent
- € 38.773 in alle andere gevallen, plus € 2.167 per persoon ten laste

■■

De nieuwe woning mag geen ernstige gebreken hebben, mag niet overbewoond zijn, en moet
voldoen aan de rookmeldersverplichting.

■■

De huurprijs van de huurwoning mag in Roeselare maximum € 703,75 zijn als ze zelfstandig is en
€ 563,00 als het om een kamer gaat (+ 20% per persoon ten laste, tot een maximale verhoging van 50%).

■■

De nieuwe woning moet in het Vlaamse gewest liggen en mag geen gesubsidieerde sociale
huurwoning zijn.

■■

Je bent ingeschreven of zal je inschrijven op de wachtlijst van de sociale huisvestingsmaatschappij
van de gemeente.

De hierboven vermelde maxima zijn van toepassing op aanvragen ingediend in 2022.
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Welk voordeel heeft dit voor mij?
De huursubsidie is een maandelijkse tussenkomst in de huurprijs. Dit is niet combineerbaar met de
huurpremie.

Hoeveel bedraagt de subsidie?
De huursubsidie bestaat uit 2 delen:
■■

Éénmalige installatiepremie (3 keer het bedrag van de maandelijkse huursubsidie)
Tenzij:
- je als dakloze of thuisloze een installatiepremie van het OCMW hebt gekregen voor de ingebruik
name van jouw nieuwe woning.
- je een woning huurt van een sociaal verhuurkantoor en je jouw aanvraag meer dan 9 maanden na
de startdatum van jouw huurcontract indient.
- je ooit al een installatiepremie hebt ontvangen van Wonen-Vlaanderen.

■■

De huursubsidie bedraagt 75% van de maximale huurprijs (referentiehuurprijs) verminderd met 1/55
van uw gezamenlijk jaarinkomen (eigen bijdrage). Huursubsidie = referentiehuurprijs - eigen bijdrage
De huursubsidie bedraagt voor een woning in Roeselare maximaal: € 173,66. Dat bedrag wordt
verhoogd met € 27,97 per persoon ten laste tot en met de 4de persoon ten laste.

Hoe en wanneer aanvragen?
Nadat je verhuisd bent, kan je de premie aanvragen, maar niet later dan 9 maanden na de startdatum
van jouw nieuwe huurcontract.
Als je een woning huurt van een sociaal verhuurkantoor, kan je ook na deze 9 maanden nog een aan
vraag indienen maar opgelet: als jouw huurcontract al minstens één jaar loopt op de aanvraagdatum, zal
de huurprijs die vermeld staat in dit contract geïndexeerd worden. Het is deze geïndexeerde huurprijs
die vergeleken zal worden met de maximale huurprijs.
Belangrijk: als je de huursubsidie aanvraagt, moet je je in bepaalde gevallen inschrijven op de wachtlijst
van een sociale huisvestingsmaatschappij in jouw gemeente. Dit moet ten laatste 9 maanden na jouw
aanvraag. Je krijgt de huursubsidie maar zolang je op die wachtlijst staat ingeschreven. Die inschrijving
is niet nodig als je verhuist vanuit een huurwoning die onaangepast is aan uw leeftijd of handicap, als je
huurder wordt van een assistentiewoning of van een woning van een sociaal verhuurkantoor.
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Welke documenten heb je nodig?
■■

Identiteitskaart

■■

Huurcontract

■■

Indien 65+er: medisch attest ingevuld door huisarts

Indien handicap: medisch attest ingevuld door huisarts
Vul het formulier in op de website van Wonen Vlaanderen via
https://www.wonenvlaanderen.be/premies/hoe-de-vlaamse-huursubsidie-aanvragen-0
Of vraag hulp aan het Welzijnshuis. Indien je de aanvraag wil doen voor een woning van het Sociaal
Verhuurkantoor, kan je bij hen terecht voor de aanvraag.

Meer info via
Welzijnshuis - Welzijnsloket
Gasthuisstraat 10, 8800 Roeselare
051 80 59 00
welzijnshuis@roeselare.be

Of voor een woning van het SVK
Sociaal verhuurkantoor Regio Roeselare
Noordhof 2A, 8800 Roeselare
051 35 68 86
info@svkregioroeselare.be
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8.	Huurpremie
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voorwaarden
■■

Je huurt een private woning als hoofdverblijfplaats in het Vlaamse Gewest en beschikt over een
huurcontract volgens de Woninghuurwet of het Vlaamse Woninghuurdecreet.

■■

De woning die je huurt moet conform zijn en voldoen aan alle kwaliteitsnormen van de Vlaamse
Wooncode.

■■

De woning kan zowel een kamer zijn als een zelfstandige woning. Een zelfstandige woning beschikt
over een eigen keuken, wc en badkamer.

■■

Jouw domicilieadres is het adres van jouw huurwoning.

■■

Je staat al minstens 4 jaar ononderbroken ingeschreven op de wachtlijst voor een sociale
huurwoning bij een sociale huisvestingsmaatschappij werkzaam in de gemeente waar je woont (uw
domiciliemaatschappij of kortweg DSHM).

■■

Het geïndexeerd inkomen van de kandidaat-huurder, vermeerderd met het inkomen van de
inwonende gezinsleden, van het recentste inkomstenjaar is niet hoger dan:
- € 25.850 voor alleenstaanden zonder personen ten laste
- € 28.015 voor alleenstaande gehandicapten
- € 38.773 plus € 2.167 per persoon ten laste voor alle andere gevallen.

■■

De huurprijs van de huurwoning mag in Roeselare maximum € 703,75 als ze zelfstandig is en € 563,00
als het om een kamer gaat (+ 20% per persoon ten laste, tot een maximale verhoging van 50%).
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Welk voordeel heeft dit voor mij?
De huurpremie is een maandelijkse tussenkomst in de huurprijs voor private huurders die al meerdere
jaren op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning. Deze premie is niet combineerbaar met de
huursubsidie.
Let op: het recht op huurpremie vervalt indien;
■■

Je een sociale woning werd toegewezen

■■

Je geschrapt werd als kandidaat-huurder uit het inschrijvingsregister van jouw domicilie
maatschappij.

■■

Je je na de verhuis, niet binnen de 9 maanden hebt ingeschreven bij jouw nieuwe domicilie
maatschappij.

■■

Je een geschikt aanbod van sociale woning onterecht weigerde.

■■

Je niet langer voldeed aan de eigendomsvoorwaarden.

Hoeveel bedraagt de premie?
Het premiebedrag hangt af van het inkomen, de grootte van jouw gezin, de ligging en de huurprijs van
jouw woning.
De huurpremie bedraagt 75% van de maximale huurprijs (referentiehuurprijs) verminderd met 1/55 van
uw gezamenlijk jaarinkomen (eigen bijdrage). Huurpremie = referentiehuurprijs - eigen bijdrage. De
huurpremie bedraagt voor een woning in Roeselare maximaal € 173,66. Dit bedrag wordt verhoogd met
€ 28,94 per persoon ten laste tot en met de 4de persoon ten laste.
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Hoe en wanneer aanvragen?
Zodra je 4 jaar zonder onderbreking bij een domiciliemaatschappij op de wachtlijst voor een sociale
huurwoning staat, meldt jouw huisvestingsmaatschappij dat aan Wonen Vlaanderen. Dan stuurt Wonen
Vlaanderen je automatisch een invulformulier om de huurpremie aan te vragen.
Stuur het ingevulde formulier zo snel mogelijk terug, samen met:
■■

een kopie van het huurcontract op jouw naam

■■

Indien van toeppassing:
- Attest kinderbijslag voor inwonende meerderjarige kinderen,
- Het bewijs co-ouderschap voor kinderen die niet bij jou zijn gedomicilieerd maar wel op
regelmatige basis bij jou verblijven
- De attestering van een erkende handicap

Uiterlijk binnen de 3 maanden en 10 dagen na de volledigverklaring van de aanvraag, ontvang je de
beslissing van Wonen Vlaanderen. Tijdens deze periode kan een controleur zich na afspraak aanmelden
om de kwaliteit van jouw woning te onderzoeken.
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9. Premie voor de
aankoop of leasing
van een thuisbatterij
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Er is een premie voor wie een thuisbatterij koopt of leaset. Ondanks de premie blijft de investering in een
thuisbatterij hoog, het is niet voor iedereen rendabel. Informeer u dus goed!
Premiehoogte thuisbatterij
2022

2023

2024

0 tot 4 kWh

€ 225/kWh

€ 150/kWh

€ 75/kWh

4 tot 6 kWh

€ 187,5/kWh

€ 125/kWh

€ 62,5/kWh

6 tot 9 kWh

€ 150/kWh

€ 100/kWh

€ 50/kWh

vanaf 9 kWh

€ 0/kWh

€ 0/kWh

€ 0/kWh

€ 1.725, max 40%

€ 1.150, max 40%

€ 575, max 40%

factuur inclusief. BTW

factuur inclusief BTW

factuur inclusief BTW

maximum per batterij

Merk op:
■■

Ook thuisbatterijen met een capaciteit groter dan 9 kWh komen in aanmerking voor een premie.
Vanaf 1 april 2021 stijgt het toegekende premiebedrag niet meer boven de 9 kWh.

■■

Bij een hybride omvormer, die zowel gebruikt wordt door de productie-installatie (bv. zonnepanelen)
als de thuisbatterij, wordt slechts 50% van de kostprijs van de hybride omvormer in rekening
gebracht als investeringskost bij de premie. De installateur van de thuisbatterij zal deze kostprijs
invullen op de verklaring op eer.

Door de snelle evolutie van de markt van thuisbatterijen, zal de premiehoogte minstens jaarlijks
geëvalueerd worden en indien nodig aangepast worden. Vanaf 2025 is er geen premie meer voorzien.
Voor dossiers die vanaf 1 april 2021 worden ingediend, is de datum van aanvraag met een volledig
premiedossier bepalend voor de premievoorwaarden. De aanvraag moet uiterlijk zes maanden na de
laatste factuur gebeuren.
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Wie kan de premie aanvragen?
De premie voor een thuisbatterij geldt alleen voor natuurlijke personen (particulieren…) en niet voor
organisaties of vennootschappen. De premie is ook van toepassing zowel in bestaande gebouwen als in
nieuwe gebouwen.

Waar kan ik de premie voor de thuisbatterij aanvragen?
De premie voor thuisbatterijen kunt u aanvragen bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via
https://apps.energiesparen.be/thuisbatterij-premie-aanvragen

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een premie moet u aan alle volgende voorwaarden voldoen:
■■

De premie voor een thuisbatterij geldt alleen voor natuurlijke personen (met inbegrip van natuurlijke
personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen), en niet voor organisaties of
vennootschappen.

■■

De premie moet worden aangevraagd uiterlijk binnen de 6 maanden na de datum van de
eindfactuur. In geval van leasing moet de premie aangevraagd worden binnen de 6 maanden na het
afsluiten van het leasingcontract.

■■

Enkel volledige premieaanvragen die ten laatste op 31 december 2022 online aangevraagd zijn,
komen in aanmerking voor de premiehoogte die geldig is voor 2022.

■■

De thuisbatterij moet aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet in Vlaanderen.

■■

Het batterijsysteem moet geplaatst zijn door een elektrotechnisch installateur (NACE-code 43.211 of
43.212).

■■

Een loodbatterij met waternavulmogelijkheid komt niet in aanmerking voor de premie.

■■

U moet eigenaar zijn van een decentrale productie-installatie voor elektriciteit met een maximaal
vermogen van 10 kW (een kleinschalige windturbine, micro-warmtekrachtkoppeling,…) of van
zonnepanelen met een maximaal omvormervermogen van 10 kVA of u leaset de installatie.

■■

Als het batterijsysteem wordt aangekocht, moet het minstens 10 jaar aangesloten blijven op het
distributienet. Een leasingcontract moet een minimumlooptijd van 10 jaar hebben. Indien niet meer
aan de voorwaarden voldaan is, dan wordt de premie teruggevorderd.
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■■

De hoofdmeter op uw aansluiting op het elektriciteitsnet moet een digitale meter zijn waarmee de
afname en de injectie apart kunnen worden gemeten.
LET OP: als u in het kader van deze premieaanvraag uw digitale meter vervroegd laat plaatsen, is er
een wachttijd tussen uw aanvraag bij Fluvius en de effectieve plaatsing van de meter.

■■

Het batterijsysteem moet gekeurd zijn volgens de AREI-normen. Op het keuringsbewijs staan het
merk, het type, de opslagtechnologie, de bruikbare capaciteit (uitgedrukt in kWh), het vermogen
(uitgedrukt in kW) en de wijze van aansluiting.

■■

Het batterijsysteem moet aangemeld zijn bij de netbeheerder en de aanvrager moet over een bewijs
van aanmelding beschikken. Aanmelden kan op de website van Fluvius.

■■

De batterij moet een tweerichtingscommunicatie-interface hebben.

■■

Er kan maximaal één premie voor een thuisbatterij worden toegekend per EAN-nummer en per 10 jaar.

Welke documenten heb ik nodig om de premie aan te vragen?
U moet de premie online aanvragen en moet daarvoor een volledig dossier indienen binnen de 6 maanden
na de eindfactuur. Volgende documenten zijn noodzakelijk om een (volledige) aanvraag in te dienen:
1.

Een kopie van alle facturen. In geval van leasing het leasingcontract waarop de maandelijkse of
jaarlijkse kostprijs wordt vermeld. De eindfactuur moet de verschillende investeringskosten duidelijk
gedetailleerd weergeven (kostprijs batterijsysteem, omvormer van de batterij en plaatsingskosten
voor de batterij). Andere kosten, zoals kosten voor de plaatsing van zonnepanelen, komen niet in
aanmerking als investeringskost voor de premie.
Merk op: bij een hybride omvormer, die zowel gebruikt wordt door de productie-installatie (bv.
zonnepanelen) als de thuisbatterij, wordt slechts 50% van de kostprijs van de hybride omvormer in
rekening gebracht als investeringskost bij de premie.

2.

Een verklaring op eer in te vullen door de elektrotechnische installateur: https://www.energiesparen.
be/sites/default/files/atoms/files/verklaring-op-eer-thuisbatterijpremie-vanaf-november-2021%20.docx
In een verklaring op eer geeft de elektrotechnische installateur aan welk type batterij geplaatst werd,
wat de werkelijke capaciteit is, of er een tweerichtingscommunicatie-interface aanwezig is en of er
een injectielimiet conform het premiebesluit is ingesteld. Gebeurt de plaatsing van een thuisbatterij
in combinatie met zonnepanelen, dan moeten de investeringskosten van de thuisbatterij apart
vermeld staan in de verklaring. Dit geldt ook voor de combinatie met een hybride omvormer. Tevens
wordt verklaard dat de installateur over een geldige NACE-code beschikt.
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3.

Een keuringsbewijs dat voldoet aan de gestelde voorwaarden. De keurder of het keuringsorgaan
bezorgt u een keuringsbewijs waarin het merk, het type, de opslagtechnologie, de werkelijke
capaciteit (uitgedrukt in kWh), het vermogen (uitgedrukt in kW) en de wijze van aansluiting van de
thuisbatterij zijn opgenomen.

4.

Een attest van Fluvius met bevestiging dat er ook een decentrale productie-installatie aanwezig
is, een digitale meter geplaatst is en de batterij is aangemeld. Een batterijinstallatie moet u (of uw
installateur) via de website van Fluvius aanmelden https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premiesbij-andere-instanties/thuisbatterij.
U hoeft echter niet te wachten op de verwerking van uw dossier bij Fluvius, om de premie voor
thuisbatterij aan te vragen. Een verklaring op eer door de installateur volstaat als bewijsstuk. Is uw
dossier nog in behandeling door Fluvius, dan kunt u vragen aan uw installateur om een aangepaste
verklaring op eer op te maken.

meer info via
Dienst Wonen (op afspraak)
Delaerestraat 41, 8800 Roeselare
051 26 22 60
wonen@roeselare.be
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10. Verlaagd tarief
in het verkooprecht
voor de aankoop van
de enige eigen woning
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Vanaf 1 januari 2022 betaal je bij de aankoop van een enige eigen woning slechts 3 procent (voorheen 6%)
registratiebelasting.

Voorwaarden
■■

Alleen natuurlijke personen komen in aanmerking voor het verminderd tarief. Aankopen door
rechtspersonen zijn dus uitgesloten. Als natuurlijke personen en rechtspersonen samen aankopen,
kunnen alleen de natuurlijke personen voor het verminderd tarief in aanmerking komen.

■■

Je mag geen volledige en volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond.

■■

Het moet gaan om een verkoop, waarbij de verkoper het onroerend goed overdraagt met als
tegenprestatie een prijs in geld. Een ruil of onttrekking aan een vennootschap komen dus niet in
aanmerking.

■■

Aankoop van de hele volle eigendom. Aankoop van een onverdeeld deel van een woning die
niet leidt tot de verkrijging van de gehele volle eigendom en aankoop van de blote eigendom of
vruchtgebruik volstaan dus niet.

■■

Het goed dat u aankoopt moet een woning zijn. Dit is een onroerend goed dat dadelijk, of na
normale onderhouds- of herstellingswerken, zal dienen voor de huisvesting van een gezin of een
persoon; bouwgronden zijn dus uitgesloten van dit tarief.

■■

Je schrijft je op het adres van de gekochte woning in in het bevolkingsregister of het vreemdelingen
register, binnen de drie jaar na het verlijden van de notariële aankoopakte.
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Bedrag
Datum van de notariële akte telt voor bepaling van het tarief:

Datum compromis

Datum notariële akte

Tarief dat van toepassing zal zijn

2021

2021

6%

2021

2022

3%

2022

2022

3%

Hoe aanvragen?
De notaris zorgt bij het verlijden van de authentieke akte dat het correcte tarief en de correcte
verminderingen worden toegepast.

meer info via
het gratis nummer 1700
Vlaamse Belastingdienst
Vaartstraat 16, 9300 Aalst
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11. Aanvullend verlaagd
tarief voor de aankoop
van de enige eigen woning
met verbintenis tot
ingrijpende energetische
renovatie
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Vanaf 1 januari 2022 betaal je bij een ingrijpende energetische renovatie of sloop en herbouw van de
enige eigen woning nog maar 1 procent (voorheen 5%) registratiebelasting.

Voorwaarden
■■

Je voldoet aan alle voorwaarden voor het bekomen van het verlaagd tarief in het verkooprecht voor
de aankoop van de enige eigen woning:
- Alleen natuurlijke personen komen in aanmerking voor het verminderd tarief. Aankopen door
rechtspersonen zijn dus uitgesloten. Als natuurlijke personen en rechtspersonen samen aankopen,
kunnen alleen de natuurlijke personen voor het verminderd tarief in aanmerking komen.
- Je mag geen volledige en volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond.
- Het moet gaan om een verkoop, waarbij de verkoper het onroerend goed overdraagt met als
tegenprestatie een prijs in geld. Een ruil of onttrekking aan een vennootschap komen dus niet in
aanmerking.
- Aankoop van de hele volle eigendom. Aankoop van een onverdeeld deel van een woning die
niet leidt tot de verkrijging van de gehele volle eigendom en aankoop van de blote eigendom of
vruchtgebruik volstaan dus niet.
- Het goed dat u aankoop moet een woning zijn. Dit is een onroerend goed dat dadelijk, of na
normale onderhouds- of herstellingswerken, zal dienen voor de huisvesting van een gezin of een
persoon; bouwgronden zijn dus uitgesloten van dit tarief.
- Je schrijft je in op het adres van de gekochte woning in het bevolkingsregister of het
vreemdelingenregister, binnen de drie jaar na het verlijden van de notariële aankoopakte.
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■■

Je verbindt je ertoe om ingrijpende energetische renovatiewerken uit te voeren. Een Ingrijpende
Energetische Renovatie (IER) is een renovatie:
- waarbij minstens de opwekkers om een specifiek binnenklimaat te realiseren (installaties voor
verwarming, koeling, warm water, ...) volledig worden vervangen
- én minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume
omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd.

■■

Voor verkoopovereenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2021 kan je ook bij sloop, gevolgd door
een herbouw genieten van het verlaagd tarief. De sloop- en herbouwwerkzaamheden moeten wel
ingrijpend zijn: de nieuwbouw moet minstens 800 m3 of minstens een wooneenheid omvatten, of
bij een renovatie moet 75% van de buitengrenzen van het nieuwe gebouw (buitenmuren, daken,
vensters en deuren) nieuw gebouwd zijn. In het Energiedecreet is vastgelegd welke sloop- en
herbouw-werkzaamheden (gedeeltelijke herbouw) precies in aanmerking komen. Als je twijfelt of
jouw project aan de vereisten voldoet, doe dan navraag bij uw architect of EPB-verslaggever.

■■

Binnen zes jaar (voor authentieke aankoopakten verleden tot 31 december 2021 was dit vijf jaar) na
het verlijden van de aankoopakte wordt een EPB-aangifte ingediend waaruit moet blijken dat de
nodige werken op het vlak van energie werden uitgevoerd.

■■

De koper wordt op het adres van de gekochte woning ingeschreven in het bevolkingsregister of het
vreemdelingenregister, binnen de zes jaar (voor authentieke aankoopakten verleden tot 31 december
2021 was dit vijf jaar) na het verlijden van de aankoopakte.

Bedrag
Datum van de notariële akte telt voor bepaling van het tarief:
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Datum compromis

Datum notariële akte

Tarief dat van toepassing zal zijn

2021

2021

5%

2021

2022

1%

2022

2022

1%

Eigenaar-bewoner

Hoe aanvragen?
De notaris zorgt bij het verlijden van de authentieke akte dat het correcte tarief en de correcte
verminderingen worden toegepast.

Controle achteraf en sancties
De Vlaamse Belastingdienst controleert drie maanden voor het verstrijken van de deadline of je effectief
op het nieuwe adres bent gedomicilieerd. Als dat niet het geval is, dan zal de Vlaamse Belastingdienst
een herinneringsbrief sturen om je te waarschuwen dat de deadline bijna verstrijkt.
Als achteraf blijkt dat één of meerdere voorwaarden niet zijn vervuld:
■■

Moet je de aanvullende rechten betalen. Op deze aanvullende rechten wordt ook een
belastingverhoging van 20 procent toegepast.

■■

Als je ook de bijkomende vermindering hebt genoten, dan moet je ook die vermindering
terugbetalen.

meer info via
het gratis nummer 1700
Vlaamse Belastingdienst
Vaartstraat 16, 9300 Aalst
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12. Vermindering onroerende
voorheffing voor
energiezuinige gebouwen
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Voorwaarden
Je kan vermindering krijgen van de onroerende voorheffing voor een energiezuinige woning of ander
gebouw. Het E-peil bepaalt of een gebouw energiezuinig is of niet. De vermindering kan toegekend
worden voor nieuwbouw, voor verbouwingen die gelijkgesteld zijn met nieuwbouw en voor gebouwen
die een ingrijpende energetische renovatie ondergaan.

Voor welke werken?
Nieuwbouw of ingrijpende energetische renovatie

Hoeveel bedraagt de vermindering?
■■

Nieuwbouw
De korting hangt af van het jaar van de bouwaanvraag en het E-peil van jouw woning. De korting
wordt pas toegekend het jaar nadat de definitieve EPB-aangifte werd ingediend (bvb: EPB-aangiftes
ingediend in 2020 en die voldoen aan de eisen, worden in het voorjaar van 2021 aan de Vlaamse
Belastingadministratie doorgestuurd, om de korting (na verwerking) dan toe te kennen bij een
volgende inning van de onroerende voorheffing).
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Nieuwbouw

Korting onroerende voorheffing bij verlaagd E-peil

Bouwaanvraagjaar

Maximaal
E10

E11 t.e.m.
E20

vanaf 01/01/22
t.e.m. 31/12/22

100% korting
gedurende
5 jaar

50% korting
gedurende
5 jaar

vanaf 01/01/16
t.e.m. 31/12/21

100% korting
gedurende
5 jaar

E21 t.e.m.
E30

vanaf 01/01/13
t.e.m. 31/12/13

E51 t.e.m.
E60

50% korting
gedurende
5 jaar

geen korting

50% korting
100 % korting
gedurende
5 jaar

voor 01/01/13

■■

E41 t.e.m.
E50

geen korting

vanaf 01/01/14
t.e.m. 31/12/15

E31 t.e.m.
E40

gedurende
5 jaar
50% korting
gedurende
5 jaar

40% korting
gedurende
10 jaar

geen korting1%

geen korting

20% korting
gedurende
10 jaar

Ingrijpende energetische renovatie
- Voor aanvragen tot 01/03/2017: een renovatie waarbij
· de technische installaties om een specifiek binnenklimaat te realiseren volledig worden
vervangen
· én minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd
volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd, voor zover het
geen ontmanteling betreft;
- Voor aanvragen vanaf 01/03/2017:
· een functiewijziging met een beschermd volume groter dan 800 m³
· of een renovatie waarbij
· minstens de opwekkers om een specifiek binnenklimaat te realiseren volledig worden vervangen
· én minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd
volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd, voor zover het
geen ontmanteling, gedeeltelijke herbouw of herbouw betreft.
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Ingrijpende energetische
renovatie
Bouwaanvraagjaar

Korting onroerende voorheffing bij verlaagd E-peil
Maximaal E60

E61 t.e.m. E90

vanaf 01/01/20

100% korting
gedurende 5 jaar

1%

van O1/10/16 t.e.m. 31/12/19

100% korting
gedurende 5 jaar

1%

Hoe en wanneer aanvragen?
De vermindering wordt automatisch toegekend op jouw aanslagbiljet. je moet er dus zelf niets voor
doen. Als je meent dat de vermindering ten onrechte niet toegekend werd op jouw aanslagbiljet, kan je
bezwaar indienen bij de Vlaamse Belastingdienst. Stuur dan zeker een kopie van jouw EPC en een kopie
van de ontvangstmelding van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning mee.

meer info via
het gratis nummer 1700
Vlaamse Belastingdienst
Vaartstraat 16, 9300 Aalst
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13. Vermindering onroerende
voorheffing voor een
gehuurde woning

108

Huurder
Eigenaar-verHuurder
IMMOKANTOOR

Voorwaarden
■■

Je bent huurder van een woning gelegen in het Vlaams Gewest

■■

Je hebt 2 of meer kinderbijslaggerechtigde kinderen of je gezin telt één of meerdere personen met
een handicap.

Vermindering voor 2 of meer kinderen
De vermindering zal eerst worden toegekend aan de eigenaar-verhuurder die deze dan moet verrekenen
in de maandelijkse huurprijs.
Let wel op: het is steeds de toestand op 1 januari die in aanmerking wordt genomen. Dit betekent dat de
vermindering waarop je recht hebt, toegekend wordt aan de verhuurder van de woning waar je woonde
op 1 januari van het aanslagjaar. Ben je intussen verhuisd, dan is er uiteraard geen verrekening met de
huurprijs meer mogelijk. De vroegere verhuurder moet je het bedrag van de vermindering in dat geval
gewoon overmaken.
De vermindering voor mindervaliden
Deze vermindering wordt niet automatisch aan de verhuurder-eigenaar toegekend. Je moet zich als
huurder dus zelf éénmalig melden. Je moet het meldingsformulier vóór 1 mei van het aanslagjaar
terugsturen om nog datzelfde aanslagjaar jouw vermindering automatisch te krijgen. Eens je gegevens
bij de Vlaamse Belastingdienst gekend zijn, wordt de vermindering jaarlijks automatisch toegekend aan
de verhuurder, ook als je zou verhuizen. Je krijgt als huurder telkens schriftelijk bericht van het bedrag
van de vermindering.
Let op: Huur je een sociale woning dan hoef je zelf niets te ondernemen. De sociale huisvestings
maatschappijen vragen zelf jaarlijks de verminderingen voor hun huurders aan en verrekenen die dan
vervolgens met de huurprijs.
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Hoeveel bedraagt de vermindering?
Je kan zelf een simulatie uitvoeren om te berekenen hoeveel onroerende voorheffing je moet betalen
en hoeveel de vermindering bedraagt. Dit kan via https://belastingen.fenb.be/ui/public/ov/simulatie.be
(kies in het menu voor ‘Simulaties’ en vervolgens ‘Simulatie onroerende voorheffing’)

Hoe aanvragen?
Via https://assets.vlaanderen.be/raw/upload/v1593518027/772BF04B-CDDB-4163-87B9-D566C839AC14.pdf
kan je een aanvraagformulier downloaden.

meer info via
het gratis nummer 1700
Vlaamse Belastingdienst
Vaartstraat 16, 9300 Aalst
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Federale Overheid
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1.

114

Verlaagd BTW-tarief
voor slopen
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Voorwaarden
■■

Woning is gelegen op grondgebied Roeselare of een deelgemeente.

■■

Afbraak en wederopbouw gebeurt in één handeling.

■■

De nieuwbouw wordt hoofdzakelijk als privéwoning gebruikt.

Voor welke werken?
Slopen van een woning en meteen heropbouwen.

Hoeveel bedraagt de premie?
De sloopwerken kunnen gebeuren aan een BTW-tarief van 6% in plaats van 21%.
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Hoe en wanneer aanvragen?
Voordat de BTW opeisbaar wordt (dus vóór de dienstvoltooiing, facturatie of betaling van een voorschot),
dien je als bouwheer bij het BTW-controlekantoor waar het gebouw gelegen is een verklaring en een
kopie van de bouwvergunning inzake afbraak en heropbouw in. In de verklaring vermeld je dat je het
gebouw uitsluitend of hoofdzakelijk zal gebruiken als privéwoning.
Een kopie van die verklaring overhandig je aan de aannemer zodat hij op basis hiervan correct de factuur
kan opstellen.

meer info via
BTW-controlekantoor - Algemene Administratie van de Fiscaliteit
Rondekomstraat 30, 8800 Roeselare
02 575 21 00
kmo.kortrijk.team4@minfin.fed.be
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Netbeheerder Fluvius
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1.

Premie voor energie
besparende werken
vóór invoering van de ééngemaakte premie voor
renovatie en energiebesparende maatregelen
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Voorwaarden
■■

Bestaande woningen, wooneenheden of appartementsgebouwen in het Vlaams Gewest.

■■

Aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius vóór 1 januari 2006, of waarvoor een
aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning is ingediend vóór 1 januari 2006.

Voor welke werken?
■■

Dak- en zolderisolatie met R-waarde ≥ 4,50 m² K/W

■■

Vloer- en kelderisolatie met R-waarde ≥ 2 m² K/W

■■

Beglazing met U-waarde ≤ 1,0 W/m²K

■■

Spouwmuurisolatie waarbij spouw ≥ 50 mm en lambda maximum 0,065 W/mK

■■

Isolatie buitenkant buitenmuur met R-waarde ≥ 3 m² K/W

■■

Isolatie binnenzijde buitenmuur met R-waarde ≥ 2 m²K/W

■■

Warmtepomp met een Europees productlabel minimum A++ bij geothermisch, minimum A+ bij de
andere types.

■■

Voor nieuwbouw: E-peil (Enkel voor bouwaanvragen t.e.m. 31/12/2016)

■■

Warmtepompboiler (enkel voor sanitair warm water en met minimum een A+ Europees productlabel
en beschikt over een regeling om de warm watertemperatuur te verhogen bij een extern signaal
om zo aan thermische opslag te kunnen doen. Niet cumuleerbaar met een zonneboiler. Enkel
cumuleerbaar met warmtepomp indien de warmtepompboiler eerst geplaatst wordt, met
uitzondering van de combinatie lucht-lucht warmtepomp en warmtepompboiler).

■■

Zonneboiler

■■

Condensatieketel (ENKEL voor beschermde afnemers)
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Extra: Vanaf 01/01/21 kan je als je bij het isoleren van jouw woning en tegelijkertijd asbest verwijdert nog
een extra premie ontvangen. Daarnaast biedt Mirom Roeselare ook altijd aan om asbest aan huis te laten
ophalen. Je kan hiervoor plaatzakken aankopen (die bijvoorbeeld geschikt zijn voor golfplaten). Voor
grotere hoeveelheden kan je een container huren. Meer info via www.mirom.be/asbest

Hoeveel bedraagt de premie?
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Uitgevoerd door aannemer

Opmerking

Dak- en zolderisolatie

€ 8/m² (€ 10,5/m² voor BA*)

+ € 8/m² indien verwijdering
asbesthoudende materialen

Vloer- en kelderisolatie

€ 6/m² (€ 9/m² voor BA*)

Beglazing

€ 16/m² (€ 56/m² voor BA*)
(maximum 40% factuurbedrag)

Spouwmuurisolatie

€ 5/m² (€ 9/m² voor BA*)

Isolatie binnenzijde
buitenmuur

€ 15/m² (€ 22,5/m² voor BA*)

Isolatie buitenkant
buitenmuur

€ 30/m² (€ 45/m² voor BA*)

+ € 8/m² indien verwijdering
asbesthoudende materialen

Warmtepomp

Geothermisch: € 4.000 (€ 4.800 voor BA*)
Lucht-water: € 1.500 (€ 1 800 voor BA*)
Hybride lucht-water: € 800 (€ 960 voor BA*)
Lucht-lucht: € 300 (€ 360 voor BA*)

Geen aardgasnet bij jou in
de straat, of bij vervanging
elektrische accumulatie
verwarming: verdubbeling
van de premie

Warmtepompboiler

€ 300 (€ 360 voor BA*)
(maximum 40% van de factuur)

Zonneboiler

€ 550 per m² per apertuuroppervlakte
(€ 660/m² voor BA*) (maximum 40% van de
factuurbedragen met een maximum van
€ 2.750/wooneenheid - € 3.300 voor BA*)

Condensatieketel
(Enkel voor BA*!)

€ 1.800 (maximum van 40% van de
investeringskosten) (€ 2.500 indien ter
vervanging van stookolieketel met een
maximum van 50% van het factuurbedrag,
inclusief BTW dat betrekking heeft op de
plaatsing van de condensatieketel.)

* BA = Beschermde afnemers

Eigenaar-bewoner
Huurder
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Wanneer het woongebouw aangesloten is op het elektriciteitsnet met toepassing van het uitsluitend
nachttarief, verhoging van het premiebedrag per m² voor:
■■

dak- of zoldervloerisolatie, buitenmuurisolatie, vloerisolatie en beglazing met 50 %

■■

warmtepomp en warmtepompboiler met 20 %

De verhogingen zijn ondergeschikt aan en niet cumuleerbaar met de verhogingen van de
premiebedragen voor beschermde klanten.
Extra: Vanaf 3 of meer energiebesparende maatregelen (+ eventueel ventilatiesysteem) uitgevoerd
binnen een periode van 5 jaar is er mogelijkheid tot totaalrenovatiebonus bovenop de premies van de
netbeheerder.
Voor die totaalrenovatiebonus komen alle onderstaande premies voor isolatie en energiebesparende
toestellen (uitgezonderd de warmtepompboiler) in aanmerking, plus de installatie van een ventilatie
systeem (waarvoor je geen afzonderlijke premie krijgt):
■■

Dak- of vloerisolatie

■■

Buitenmuurisolatie

■■

Hoogrendementsbeglazing

■■

Vloer- of kelderisolatie

■■

Zonneboiler

■■

Warmtepomp

■■

Ventilatiesysteem

Totaal-renovatiebonus

Woning

Appartement

Beschermde
afnemer
(woning)

Beschermde
afnemer
(appartement)

Vanaf 3 investeringen

€ 1.250

€ 625

€ 1.875

€ 937,50

Vanaf 4 investeringen

€ 1.750

€ 875

+ € 750

+ € 375

Vanaf 5 investeringen
en na opmaak EPC

€ 2.250

€ 1.125

+ € 1.500

+ € 750

Vanaf 6 investeringen

€ 2.250

€ 1.125

+ € 1.500

+ € 750

Vanaf 7 investeringen

€ 2.250

€ 1.125

+ € 1.500

+ € 750
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Hoe en wanneer aanvragen?
Facturen die meetellen voor de bepaling en behandeling van de premie mogen op het moment van de
aanvraag maximaal 2 jaar oud zijn.
Per post aanvragen met formulieren die je vindt via
https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/overzicht-premie-aanvragen-post-huishoudelijk
Online via https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-huishoudelijke-klanten
Als je in aanmerking komt voor een totaalrenovatiebonus, stuurt Fluvius je een bericht. Ze maken de
BENO-pass voor jou automatisch aan. Je hoeft er dus zelf geen afzonderlijke aanvraag voor te doen.

meer info via
De website van Fluvius
https://www.fluvius.be/nl/thema/premies
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2. Premie E-peil
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Voorwaarden
■■

Bestaande woningen, wooneenheden of appartementsgebouwen in het Vlaams Gewest.

■■

Aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius vóór 1 januari 2006, of waarvoor een
aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning is ingediend vóór 1 januari 2006.

Voor welke werken?
■■

Enkel voor nieuwbouw

Enkel voor bouwaanvragen t.e.m. 31/12/2016 (Bouwaanvragen vanaf 1/01/2017 komen niet meer in
aanmerking voor deze premie!)

Hoeveel bedraagt de premie?
■■

Woningen:
Afhankelijk van datum bouwaanvraag variërend van € 400 + € 30 x (E80 - E-peil) tot € 1.800
+ € 50 x (E20 - E-peil).

■■

Appartementen:
Afhankelijk van datum bouwaanvraag variërend van € 200 + € 10 x (E80 - E-peil) tot € 800
+ € 30 x (E20 - E-peil) .

Indien afbraak en heropbouw wordt de premie verdubbeld.
Premie wordt met 20% verhoogd voor beschermde afnemers.
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Hoe en wanneer aanvragen?
Je vraagt de premie aan ten laatste 12 maanden na afgifte van het energieprestatiecertificaat ‘bouw’.
Bij je premieaanvraag voeg je een kopie van het energieprestatiecertificaat (maximum 1 jaar oud).
Per post aanvragen met formulieren die je vindt via
https://www.fluvius.be/sites/fluvius/files/2020-01/a1-0005-20-epb-huishoudelijke-2020-premieaanvraagformulier-fluvius.pdf
Online via https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-huishoudelijke-klanten

meer info via
De website van Fluvius
https://www.fluvius.be/nl/thema/premies
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3.	Huur- en isolatiepremie
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Voorwaarden
■■

Je bent huurder of verhuurder.

■■

Bestaande woningen en wooneenheden die aangesloten zijn op het distributienet vóór 1 januari
2006 of waarvan de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning is ingediend vóór 1 januari
2006 en die op de private huurmarkt worden aangeboden.

■■

De bewoner behoort tot de één van de volgende doelgroepen:
- Beschermde klanten (recht op sociale maximumprijzen voor gas en elektriciteit)
- Personen voor wie een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit bij de Lokale Adviescommissie
(LAC) werd ingediend.
- Personen met een actieve budgetmeter voor elektriciteit of gas.
- Personen die behoren tot de prioritaire doelgroep in het kader van de Vlaamse Energielening.
-	Natuurlijke personen met een geregistreerde huurovereenkomst van minstens 1 jaar met een
huurprijs van maximum € 578,57/maand (woningen bewoond door huurders die direct of indirect
eigenaar of mede- eigenaar zijn en huurders die de woning of wooneenheid huren van een bloedof aanverwant tot in de tweede graad komen niet in aanmerking).
- Personen die een woning huren van een sociaal verhuurkantoor, een OCMW of een lokaal bestuur.

■■

Eindfactuur mag maximaal 2 jaar oud zijn op het ogenblik van de premieaanvraag

Voor welke werken?
■■

Dakisolatie met totale R-waarde ≥ 4,50 m² K/W en geplaatst door een projectpromotor of een
aannemer.

■■

Spouwmuurisolatie waarbij spouw ≥ 50 mm en lambda maximum 0,065 W/mK

■■

Hoogrendementsbeglazing met U-waarde ≤ 1,0 W/m²K
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Hoeveel bedraagt de premie?
Voor eigenaars die een woning, een appartement of wooneenheid verhuren aan een kwetsbaar gezin,
zijn de premies als volgt:

Geplaatst door aannemer
Dak- en zolderisolatie

€ 20/m²

Hoogrendementsbeglazing

€ 85/m²

Spouwmuurisolatie

€ 12/m²

Het premiebedrag kan nooit groter zijn dan de som van de factuurbedragen voor de isolatiematerialen,
het hoogrendementsglas en de plaatsing (inclusief BTW).
De projectpromotor ontvangt voor de tussenkomst in het project een forfaitaire premie:
■■

Voor woningen: € 200 exclusief BTW per uitgevoerd werk.

■■

Voor appartementsgebouwen:
- € 200 exclusief BTW per uitgevoerd werk voor de eerste vijf wooneenheden.
- € 50 exclusief BTW per wooneenheid en per uitgevoerd werk vanaf de 6de wooneenheid met een
maximum van € 2.500 per appartementsgebouw.

Extra: Deze werkzaamheden kunnen ook meetellen voor de BENO-pass waardoor je in aanmerking komt
voor totaalrenovatiebonussen.

Hoe en wanneer aanvragen?
Na uitvoering van de werken vraagt de projectpromotor de huur- en isolatiepremie aan.
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4.	Eenmalige
investeringspremie
voor zonnepanelen
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Voorwaarden
■■

Voor gebouwen
- aangesloten op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius uiterlijk op 31/12/2013,
- waarvoor de omgevingsvergunning > 5 jaar geleden werd verleend en waarbij het gebouw voldoet
aan de EPB-eisen en de EPB-aangifte op tijd werd ingediend. Gebouwen die gerenoveerd worden
en waarvan de omgevingsvergunning < 5 jaar geleden werd verleend, komen in aanmerking als
het gebouw vóór 2014 was aangesloten op het distributienet.

■■

Deze premie is er voor kleine installaties van fotovoltaïsche zonnepanelen met een omvormer
vermogen van maximaal 10 kVA.

■■

Zonnepanelen:
- Door een installateur met een certificaat van bekwaamheid (RESCert) op het dak van een gebouw
worden geplaatst.
-	Mogen gedurende een periode van minstens 15 jaar na indienstname niet worden verplaatst naar
een ander perceel.
-	Mogen niet worden uitgebreid met een installatie die geniet van de regeling van de
‘terugdraaiende teller’, tenzij de betrokken netgebruiker onherroepelijk afstand heeft gedaan van
dit recht.

■■

De premie loopt vanaf 1 januari 2021 tot eind 2024. De datum van indienstname (datum van AREIkeuring) van de zonnepanelen bepaalt het premiebedrag en de premievoorwaarden.

■■

De premie kan enkel worden toegekend als
- achter het aansluitingspunt nog geen zonnepanelen in dienst zijn of waren (met uitzondering van
het geval van een eigendomsoverdracht waarbij voorafgaand aan de eigendomsoverdracht de
installatie werd verwijderd)
- de geplaatste zonnepanelen uiterlijk 3 maanden na de indienstname (datum AREI-keuring) bij de
netbeheerder aangemeld zijn
- de premie-aanvraag binnen het jaar na indienstname (AREI-keuring) van de zonnepanelen
ingediend is.
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Voor welke werken?
Wie vanaf 1 januari 2021 nieuwe zonnepanelen in dienst neemt, komt in aanmerking voor een eenmalige
premie van netbeheerder Fluvius.

Hoeveel bedraagt de premie?
De premie is eenmalig en beperkt
■■

tot 1 premie per woning of wooneenheid voor residentiële gebouwen

■■

en tot 1 premie per gebouw voor niet-residentiële gebouwen.

Het premiebedrag wordt jaarlijks op 1 januari aangepast. De datum van indienstname van de
zonnepanelen bepaalt het premiebedrag.
Het premiebedrag is begrensd tot 40% van de investeringskosten inclusief BTW, vermeld op de facturen.
Of een woning al dan niet op het distributienetwerk aangesloten is met ‘uitsluitend nachttarief’, heeft
geen invloed op onderstaande bedragen.
De premie wordt berekend op basis van het vermogen van de zonnepanelen zelf (dus niet het vermogen
van de omvormer).
■■

In 2022 zal de premie € 225/kWp bedragen voor installaties tot maximum 4 kWp en bijkomend
€ 112,5/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximum € 1.125.

■■

In 2023 zal de premie € 150/kWp bedragen voor installaties tot maximum 4 kWp en bijkomend
€ 75/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximum € 750.

■■

In 2024 zal de premie € 75/kWp bedragen voor installaties tot maximum 4 kWp en bijkomend
€ 37,5/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximum € 375.

Het premiebedrag voor beschermde afnemers ligt 20% hoger:
Het premiebedrag is begrensd tot 48% van de investeringskosten inclusief BTW, vermeld op de facturen.
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Hoe en wanneer aanvragen?
Deze premie kan je vanaf 1 januari 2021 aanvragen. De aanvraag, behandeling en uitbetaling van deze
premie verloopt via Fluvius:
https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/retroactieve-investeringspremies/zonnepanelen/extra-info

meer info via
De website van Fluvius
https://www.fluvius.be/nl/thema/premies
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5.	Retroactieve
investeringspremie
voor eigenaars
van zonnepanelen
na afschaffing van
terugdraaiende teller
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Eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter die financieel getroffen worden door het
verdwijnen van de terugdraaiende teller, kunnen een ‘retroactieve investeringspremie’ aanvragen, op
voorwaarde dat ze hun investering tot op heden nog onvoldoende konden terugverdienen.

Voorwaarden
Je hebt al een digitale meter
Om in aanmerking te komen voor de eenmalige retroactieve investeringspremie, moeten de zonne
paneleninstallatie en de aanvraag aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:
■■

Jouw zonnepaneleninstallatie moet een maximaal omvormervermogen hebben dat kleiner of gelijk
is aan 10 kVA.

■■

Jouw zonnepaneleninstallatie moet in dienst genomen zijn (datum van AREI-keuringsverslag) in de
periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2020.

■■

Jouw zonnepaneleninstallatie moet beschikken over een digitale meter.

■■

Jouw zonnepaneleninstallatie moet aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet en moet in
staat zijn elektriciteit te injecteren op het elektriciteitsdistributienet en dat gedurende de laatste 12
maanden nog eens gedaan hebben.

■■

Je had op 14 januari 2021 de voordelen van de terugdraaiende teller: de zonnepaneleninstallatie kon
stroom op het net zetten en de meter kon terugdraaien. (14-1-2021 is het moment van de uitspraak
van het arrest van het Grondwettelijk Hof).

■■

Jouw zonnepaneleninstallatie moet aangemeld zijn bij de distributienetbeheerder (Fluvius) en dit
uiterlijk op 1 oktober 2021.

■■

Je moet de premieaanvraag online indienen bij Fluvius uiterlijk 6 maanden na de plaatsing van
de digitale meter. Als jouw digitale meter geplaatst werd vóór 20 juli 2021, dan moet de aanvraag
uiterlijk op 18 januari 2022 ingediend zijn.
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■■

De eigenaar of gebruiker van de zonnepaneleninstallatie heeft de distributienetbeheerder (Fluvius)
vanaf 1 januari 2025 voor de plaatsing van de digitale meter niet de toegang geweigerd tot de ruimte
waar de elektriciteits- of aardgasmeter staat. Voor meer informatie hierover, zie ‘Hoe verloopt de
uitrol van de digitale meter?’ op Energiesparen.be.

■■

Er mag geen rechtsvordering ten aanzien van het Vlaamse Gewest tot vergoeding van enige schade
zijn ingediend.

Je hebt nog geen digitale meter
Eigenaars van zonnepanelen die nog een klassieke meter hebben en hun installatie in dienst hebben
genomen voor eind 2020, verliezen hun terugdraaiende teller pas wanneer hun klassieke meter
vervangen wordt door een digitale meter en zullen tot dan geen gevolgen ondervinden. De Vlaamse
Overheid heeft beslist dat zonnepaneleneigenaars een digitale meter krijgen volgens de normale uitrol
planning. Die zal geografisch verlopen, dus gemeente per gemeente, straat per straat.
Eigenaars van zonnepanelen die nog geen digitale meter hebben, moeten hun premieaanvraag
uiterlijk 6 maanden na de plaatsing van de digitale meter en uiterlijk op 31 december 2025 indienen. De
installatie van een digitale meter in Vlaanderen wordt sowieso uitgevoerd ten laatste tegen 1 juli 2029.
■■

Deze doelgroep kan tot 1 januari 2025 zonder gevolg voor de retroactieve premie aan Fluvius
laten weten dat ze nog geen digitale meter willen. Dit geldt uiteraard niet voor eigenaars van
zonnepanelen in dienst genomen na 31 december 2020 en zij die al 15 jaar lang een terugdraaiende
meter hebben gehad, bij een technisch defect van de klassieke ferrarrismeter of als er omwille van
technische redenen een digitale meter geplaatst wordt.

■■

Als je vervroegd vrijwillig een digitale meter wilt laten installeren, dan kunt u de plaatsing van de
digitale meter bij Fluvius aanvragen. Wie zonnepanelen heeft geplaatst vóór 2021 en tussen 19 juli
2021 en 31 december 2023 zelf een digitale meter aanvraagt, heeft recht op een bonus van € 100,
bovenop de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen (zie ook ‘Bedrag’ hieronder). Je hoeft
daarvoor niets extra te doen.

Beide bovenstaande groepen van eigenaars kunnen dus een premie aanvragen.
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Hoeveel bedraagt de premie?
De eenmalige ‘retroactieve investeringspremie’ garandeert een rendement van 5% op de gemiddelde
investering. (Dat is vergelijkbaar met het rendement van de eenmalige investeringspremie van de
netbeheerder voor zonnepanelen vanaf 2021.)
De eenmalige premie wordt niet voor elke individuele installatie afzonderlijk berekend, maar wordt op
basis van een referentie-installatie bepaald en houdt rekening met:
■■

het jaar van ingebruikname van de installatie

■■

het jaar dat de digitale meter wordt geplaatst

■■

het vermogen van de installatie

■■

alle overheidssteun (waaronder groenestroomcertificaten, federale belastingaftrek) die de eigenaar
al heeft ontvangen, het voordeel van de terugdraaiende teller sinds het jaar van in dienst name en
het toekomstig capaciteitstarief.

De premie wordt berekend in functie van het geïnstalleerd vermogen op basis van een vaste vergoeding
per kW. Een installatie van 8 kW krijgt dan bijvoorbeeld het dubbel van een installatie van 4 kW (indien
hetzelfde jaar van indienstname en jaar van plaatsing van de digitale meter).

Extra retroactieve investeringspremie voor warmtepompinstallaties
De hoogte van de retroactieve investeringspremie bedraagt € 1.163.
De retroactieve investeringspremie voor warmtepompen komt toe aan wie op 1 oktober 2021 (namelijk
de datum van de inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering) de eigenaar is van de
warmtepomp (dus van het gebouw dat de warmtepomp van verwarming voorziet).

Voorwaarden
■■

Je bent eigenaar van een elektrische warmtepomp als enige gebouwverwarming in combinatie met
zonnepanelen met een omvormersvermogen van maximaal 10 kVA

■■

De warmtepomp moet in dienst zijn genomen in de periode van 1 januari 2006 tot en met 28
februari 2021. Op hetzelfde EAN-nummer moeten in de periode van 1 januari 20006 tot en met 31
december 2020 fotovoltaïsche zonnepanelen zijn geplaatst van maximaal 10 kVA

■■

De omvormer van de zonnepaneleninstallatie is in staat elektriciteit te injecteren op het
elektriciteitsdistributienet en heeft dat gedurende de laatste twaalf maanden nog gedaan
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■■

De warmtepomp werkt op elektriciteit

■■

De warmtepomp dient als hoofdverwarming van de gebouweenheid (woning, kantoor,…)

■■

De eigenaar van de warmtepomp moet een of meerdere officiële bewijsstukken kunnen voorleggen
die de datum van indienstname en de plaatsing van de warmtepomp staven (zoals een eindfactuur
of een keuringsverslag, foto’s gelden niet als stavingstukken)

■■

De installatie moet over een digitale meter beschikken of een andere meter die de injectie en
afname afzonderlijk kan meten

■■

De warmtepomp blijft minstens 5 jaar in dienst na het verkrijgen van de premie

■■

Per EAN-nummer komt slechts één warmtepomp in aanmerking voor de retroactieve
investeringspremie van € 1.163.

■■

Er mag geen rechtsvordering ten aanzien van het Vlaamse Gewest tot vergoeding van enige schade
zijn ingediend.

Hoe en wanneer aanvragen?
De premie dient online te worden aangevraagd via Fluvius
https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/retroactieve-investeringspremies/zonnepanelen
Heb je een installatiefactuur of een AREI-keuringsattest van de zonnepaneleninstallatie?
■■

Zo ja, laad het op bij de online aanvraag. Dan gebruikt Fluvius het piekvermogen van de installatie
voor de berekening van het premiebedrag.

■■

Zo nee, dan gebruikt Fluvius voor de berekening van het premiebedrag het omvormervermogen dat
bij Fluvius gekend is. Het premiebedrag zal in dat geval doorgaans iets lager zijn dan wanneer men
kan rekenen met het piekvermogen.

Uiterlijke aanvraagdatum
Als de digitale meter geplaatst werd vóór 20 juli 2021, dan moest de aanvraag uiterlijk op 18 januari 2022
ingediend zijn.
Eigenaars van zonnepanelen die nog over een klassieke Ferrarismeter hebben, kunnen tot 6 maanden
na de plaatsing van de digitale meter een aanvraag indienen.
Na het indienen van de aanvraag bekijkt Fluvius of het dossier voldoet aan de voorwaarden. Binnen de 15
weken wordt het dossier behandeld.
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meer info via
De website van Fluvius
https://www.fluvius.be/nl/thema/premies
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6. Premie sturing elektrische
warmte woongebouwen

144

Eigenaar-bewoner
Eigenaar-verHuurder

Wie investeert in een apparaat die de bestaande apparatuur bij accumulatieverwarming, elektrische
boilers en warmtepompen kan sturen, kan hiervoor een premie krijgen.

Voorwaarden
■■

De premie wordt toegekend voor de plaatsing van een nieuw apparaat of een geheel van apparaten
die gebruikt worden voor de sturing van volgende elektrische warmtebronnen: warmtepomp,
warmtepompboiler, elektrische boiler of accumulatieverwarming.

■■

Het sturingsapparaat moet door een aannemer/installateur geplaatst worden.

■■

De premie wordt toegekend voor investeringen die uitgevoerd en gefactureerd zijn vanaf 1/1/2021 tot
en met 31/12/2022.

■■

De premie wordt toegekend voor de sturing van bovenstaande warmtebronnen in zowel
woongebouwen als niet-woongebouwen.

■■

De aanvraag moet ingediend worden uiterlijk binnen de 2 jaar na datum van de laatste factuur
(= eindfactuur).

■■

Het sturingsapparaat of geheel van apparaten moet controlesignalen sturen naar de accumulatie
verwarming, elektrische boiler, warmtepompboiler of warmtepomp waarbij het opgenomen
elektrisch vermogen van die warmtebron wijzigt. Dit controlesignaal kan, mits het in acht nemen
van mogelijke veiligheidsbeperkingen van het te besturen toestel, minstens elk van de volgende
wijzigingen van het opgenomen elektrisch vermogen bewerkstelligen:
- het afgenomen elektrisch vermogen gedwongen verlagen of verhogen
- de warmtebron gedwongen uitschakelen of in werking doen treden

■■

Het sturingsapparaat of geheel van apparaten meet het energieverbruik van de accumulatie
verwarming, elektrische boiler, warmtepompboiler of warmtepomp op regelmatige tijdsintervallen
die korter dan of gelijk zijn aan vijf minuten.

■■

Het sturingsapparaat of geheel van apparaten bevat minstens één van de volgende functionaliteiten
en gebruikt de daaruit voortkomende informatie actief bij de sturing van de warmtebron:
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- communicatie met de omvormer van een zonnepaneel installatie of een afzonderlijke meting van
de decentrale elektriciteitsproductie-installatie op regelmatige tijdsintervallen die korter dan of
gelijk zijn aan vijf minuten
- communicatie met een gebruikerspoort van de digitale meter
- meting van het totaalverbruik op regelmatige tijdsintervallen die korter dan of gelijk zijn aan vijf
minuten
- internetconnectiviteit
- draadloze langeafstand communicatie
■■

Ingeval sturing van accumulatieverwarming moet het gaan over een elektrisch verwarmingstoestel
dat gebruikt wordt voor ruimteverwarming en voorzien is van warmteopslag in keramisch materiaal,
zoals bijvoorbeeld elektrische vloerverwarming of elektrische accumulatoren met stenen.

■■

Fluvius kan zowel voor als na de toekenning van de premie ter plaatse een controle komen uitvoeren.
Als dat nodig is, kan Fluvius contact opnemen met de firma of aannemer die de installatie levert
of plaatst, of die advies verstrekt. Als de installatie niet overeenstemt met de beschrijving in de
aanvraag, heeft Fluvius het recht om de premie te weigeren of om de uitbetaalde premie terug te
vorderen. Bij een overtreding kun je strafrechtelijk worden vervolgd.

■■

Je blijft zelf verantwoordelijk voor de materialen en resultaten, ook al kent Fluvius een premie toe.

Voor welke gebouwen?
De premie kan worden aangevraagd voor:
■■

Woningen

■■

Appartementen

■■

Appartementsgebouwen

En dat zowel voor nieuwe als voor bestaande gebouwen.

Hoeveel bedraagt de premie?
Het premiebedrag bedraagt 50% van de factuurbedragen, inclusief BTW voor woongebouwen en
exclusief BTW voor niet-woongebouwen en dit voor de facturen die op het moment dat de premie wordt
aangevraagd niet ouder zijn dan twee jaar, met een maximum van € 400.
De premie is éénmalig en beperkt tot 1 premie per EAN.
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Hoe en wanneer aanvragen?
De aanvraag dient online bij Fluvius te gebeuren via
https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-huishoudelijke-klanten/sturing-elektrische-warmte
De premie wordt toegekend voor investeringen die uitgevoerd en gefactureerd zijn vanaf 1/1/2021 tot en
met 31/12/2022.
■■

De datum van je eindfactuur ligt tussen 1/01/2021 en 31/12/2022.

■■

Voeg alle facturen toe.

■■

Offertes, leveringsbonnen, pro forma facturen, bijlagen bij de factuur, vordering of kastickets gelden
niet als facturen.

■■

De aankoop-, installatie-, of onderhoudskosten voor een accumulatieverwarming, elektrische boiler,
warmtepompboiler of warmtepomp komen niet in aanmerking voor deze premie. Enkel de kosten
voor de aankoop en plaatsing van het sturingsapparaat komen in aanmerking.

■■

De volgende gegevens moeten vermeld zijn op je facturen, op het attest of bij je online aanvraag:
- het adres waar het sturingsapparaat geplaatst is;
- de leverings- en plaatsingsdatum;
- het merk en type van het sturingsapparaat;
- welk type warmtebron aangestuurd wordt (accumulatieverwarming, elektrische boiler,
warmtepompboiler, warmtepomp of een combinatie);
- de kostprijs van het materiaal en de eventuele plaatsing;
- een door de aannemer ingevulde verklaring dat het sturingsapparaat of geheel van apparaten
voldoet aan de functies zoals vermeld in de technische voorwaarden.

meer info via
De website van Fluvius
https://www.fluvius.be/nl/thema/premies
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7.	Label- of EPC-premie
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Heb je een woning met een slechte energieprestatie? Als je de woning binnen de 5 jaar zo grondig
renoveert dat het EPC-Label aanzienlijk verbetert, dan kun je vanaf 2021 een premie krijgen.

Voorwaarden
■■

Geldig energieprestatiecertificaat (EPC) kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 2019 en waaruit
blijkt:
- Voor woningen: energielabel E of F
- Voor appartementen: energielabel D, E of F

■■

Binnen de 5 jaar:
- Voor woningen met label E of F minimum label C halen
- Voor appartementen met label D, E of F minimum label B halen

■■

Het behalen van het nieuwe EPC-label moet worden aangetoond met een nieuw EPC. Dit nieuwe
EPC moet worden opgemaakt binnen de 5 jaar na de datum van het EPC waaruit bleek dat de
woning/het appartement voor de renovatiewerken over een label (D),E of F beschikte. Als dat EPC
werd opgemaakt in 2019 of 2020, dan moet dat nieuwe EPC worden opgemaakt voor 1 januari 2026.

Voor welke werken?
De premie krijg je als je door het uitvoeren van renovatiewerken ervoor kan zorgen dat het EPC-label van
de woning/appartement binnen de 5 jaar aanzienlijk verbeterd is.
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Hoeveel bedraagt de premie?

Labelpremie

Woningen
(starten van label E of F)

Appartementen
(starten van label D, E of F)

Naar A

€ 5.000

€ 3.750

Naar B

€ 3.750

€ 2.500

Naar C

€ 2.500

Geen premie

Labelpremie

Woningen
(starten van label E of F)

Appartementen
(starten van label D, E of F)

Naar A

€ 6.000

€ 4.500

Naar B

€ 4.500

€ 3.000

Naar C

€ 3.000

Geen premie

Beschermde afnemers

Let op: de label- of EPC-premie is niet cumuleerbaar met de totaalrenovatiebonus!
Wie al 1 investering heeft gedaan met een eindfactuur in de periode 2017-2020 en daarvoor een premie
heeft aangevraagd of aanvraagt, zit automatisch in het traject van de totaalrenovatiebonus en komt niet
in aanmerking voor de EPC-labelpremie.

Hoe en wanneer aanvragen?
Je vraagt de premie aan in 2 stappen:
■■

Zodra je beschikt over een EPC waaruit de ‘slechte’ energieprestatie van jouw woning (label E of
slechter) of wooneenheid (label D of slechter) blijkt, dien je een aanvraag tot activatie van de EPClabelpremie in bij Fluvius.

■■

Binnen de 5 jaar na datum van dit EPC moet je een nieuw EPC laten opmaken waaruit blijkt dat
jouw woning minstens label C heeft behaald (label B voor een appartement). Vervolgens vraag je de
premie aan binnen de 12 maanden na dit nieuwe EPC.

De aanvraag kan online via www.fluvius.be of op papier
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meer info via
De website van Fluvius
https://www.fluvius.be/nl/thema/premies
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Afbakening projectgebieden
In volgende gebieden zijn onderstaande premies van toepassing:
■■

Verbeteringspremie voor renovatie van een private huurwoning

■■

Préfinanciering van de Vlaamse Renovatiepremie (vóór invoering van de ééngemaakte premie voor
renovatie en energiebesparende maatregelen)

■■

Préfinanciering van de Vlaamse Renovatiepremie (na invoering van de ééngemaakte premie voor
renovatie en energiebesparende maatregelen)

Wijk Verzonken Kasteel

Groothofstraat

Volledig

Tornooistraat

Volledig

Jonkersstraat

Volledig

Riddersstraat

Volledig
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Wijk Krottegem
Oneven

Aardbeienstraat

Volledig

Appelaarstraat

Volledig

Ardooisesteenweg

Gedeeltelijk

Baasrodestraat

Volledig

Baliestraat

Volledig

Batavialaan

Volledig

Beursgoed

Volledig

Beurtkaai

Volledig

Even

van

t.e.m.

van

t.e.m.

23

319A bus 8

2

282

Beverseaardeweg

Gedeeltelijk

1

109

6

102

Beversesteenweg

Gedeeltelijk

35

209

6

204

1

155

6

80

Broeder Adolfstraat

Volledig

Bruanestraat

Volledig

Constant Lievensstraat

Volledig

De Witte Reek

Volledig

Druivelaarstraat

Volledig

Eksaardestraat

Volledig

Elf-Novemberstraat

Volledig

Elsbergestraat

Volledig

Fabrieksstraat

Volledig

Flandriastraat

Volledig

Fortuinstraat

Volledig

Geelstraat

Volledig

Germain Hoetstraat

Volledig

Gieterijstraat

Volledig

Hammestraat

Volledig

Herentalslaan

Volledig

Jean-Pierre Monseréstraat

Volledig

Jules Lagaelaan

Volledig

Jutestraat

Volledig

Kaaistraat

Volledig

Kachtemsestraat

Gedeeltelijk
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Oneven
van
Kalkenstraat

Volledig

Kampioenstraat

Volledig

Kardinaal Cardijnlaan

Volledig

Klaproosstraat

Volledig

Kleine Kalkenstraat

Volledig

Kleine Korenbloemstraat

Volledig

Koning Leopold III-laan

t.e.m.

Gedeeltelijk

Koornstraat

Volledig

Korenbloemstraat

Volledig

Kraaiaard

Volledig

Langebrugstraat

Volledig

Lierstraat

Volledig

Mandeldreef

Volledig

Mandellaan

Gedeeltelijk

Mariastraat

Volledig

Meersstraat

Volledig

Meulebekestraat

Volledig

Munitiestraat

Volledig

Nijverheidsstraat

Volledig

O.-L.-Vrouwemarkt

Volledig

O.-L.-Vrouwestraat

Volledig

Ommegangsstraat

Volledig

Oostrem

Volledig

Overstatie

Volledig

Pater Damiaanstraat

Volledig

Pater Pirestraat

Volledig

Perelaarstraat

Volledig

Populierstraat

Gedeeltelijk

Rozendaalstraat

Volledig

Schellebellestraat

Volledig

Sint-Anne

Volledig
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Even

59

381

171

173

van

t.e.m.

88

90

14

404

Oneven

Sint-Hubrechtsstraat

Volledig

Sint-Jorisstraat

Volledig

Spanjestraat

Volledig

Spinnersstraat

Volledig

Stationsplein

Gedeeltelijk

Steenhouwersstraat

Volledig

Toekomststraat

Volledig

Tramstraat

Volledig

Traxweg

Volledig

Vaartstraat

Volledig

Vierwegstraat

Volledig

Vijverstraat

Volledig

Wetterenstraat

Volledig

Wichelenstraat

Volledig

Zwaaikomstraat

Volledig

Even

van

t.e.m.

55

55

van

t.e.m.
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Wijk St-Jozef en Sterrebos
Oneven

Aakstraat

Volledig

Ange Angillisstraat

Volledig

Azalealaan

Volledig

Begoniastraat

Volledig

Bergeikenstraat

Volledig

Bergmolenstraat

Volledig

van

t.e.m.

van

Even
t.e.m.

van

t.e.m.

Blinde-Rodenbachstraat

Gedeeltelijk

61

113

76

138

Blommestraat

Gedeeltelijk

87

101

66

80

6

108

2

64

2

132

Boomgaardstraat

Volledig

Bornstraat

Volledig

Cecilia Callebertstraat

Volledig

Constantijn Duboisstraat

Volledig

Dalstraat

Volledig

Deken De Saegherplein

Volledig

Gladiolenstraat

Volledig

Graafschapsstraat

Volledig

Gravin Judithstraat

Volledig

Groene-Herderstraat

Gedeeltelijk

Groeningestraat

Volledig

Gudrunplein

Volledig

Guido Gezellelaan

Gedeeltelijk

Gulden-Sporenstraat

Volledig

Havenstraat

Volledig

Heilig-Hartstraat

Volledig

Herdersstraat

Gedeeltelijk

Heropbouwstraat

Volledig

Heuvelstraat

Volledig

Hippoliet Spilleboutdreef

Gedeeltelijk

Hortensiastraat

Volledig

Jacob van Arteveldestraat

Volledig

Jan Breydelstraat

Volledig
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1

69

1

79

1

1

123

21

125

33

van

t.e.m.

126

126

Oneven

Joseph Hanoullestraat

Volledig

Kasteeldreef

Volledig

Kasteelstraat

Volledig

Kazandstraat

Volledig

Kempenaarstraat

Volledig

Kerkstraat

Volledig

Kleine Bruanestraat

Volledig

Klipperstraat

Volledig

Kolenkaai

Volledig

Koning Albert I-laan

Gedeeltelijk

Koning Leopold I-laan

Volledig

Krekelstraat

Volledig

Leliestraat

Volledig

Madeliefjesplein

Volledig

Mandellaan
Meenseheirweg
Meensesteenweg

Gedeeltelijk

t.e.m.

33

157

395

523

199

395

van

t.e.m.

van

t.e.m.

424

592

2

4

80

314

van

t.e.m.

Volledig
Gedeeltelijk

Meikeverstraat

Volledig

Mgr. De Haernestraat

Volledig

Moorseelsesteenweg

Gedeeltelijk

Moriaanstraat

Volledig

Neerstraat

Volledig

Orkaanstraat

Volledig

Parkstraat

Volledig

Pauwstraat

Volledig

Peter Benoitstraat

Volledig

Pieter de Coninckstraat

Volledig

Regenboogstraat

Volledig

Rode-Beukenstraat

Volledig

Rozenstraat

Volledig

Rumbeeksesteenweg

van

Even

Gedeeltelijk

105

325
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Oneven

Schaapbruggestraat

Gedeeltelijk

Schippersstraat

Volledig

Seringenstraat

Volledig

Sint-Elooisplein

Volledig

Sint-Elooisstraat

Volledig

Sint-Henricusweg

t.e.m.

1

37

Gedeeltelijk

Spitsstraat

Volledig

Staakmolenstraat

Volledig

Sterrebosdreef

Volledig

Sterrenstraat

Volledig

Stormstraat

Volledig

't Motje

Volledig

Trakelweg

Gedeeltelijk

Tuinstraat

Volledig

Tulpenstraat

Volledig

Tumulusstraat

Volledig

Valleistraat

Volledig

Veldstraat

Gedeeltelijk

Vijfwegenstraat

Gedeeltelijk

Violierstraat

Volledig

Vissersstraat

Volledig

Wallemeers

Volledig

Watertorenstraat

Volledig

Wilde-Kastanjestraat

Volledig

Willem van Saeftingenstraat

Volledig

Willy Ostynstraat

Volledig

Windmolenstraat

Volledig

Windstraat

Volledig

Zilversparstraat

Volledig

Zonnebloemstraat

Volledig

Zonnestraat

Volledig

158

van

41

55

93

359

van

Even
t.e.m.

van

t.e.m.

4

6

44

94

134

184

56

414

van

t.e.m.

Oneven
van
Zuidmolendreef

Volledig

Zuidmolenstraat

Volledig

Zuster Idastraat

Volledig

Zwaanhof

Volledig

t.e.m.

van

Even
t.e.m.

van

t.e.m.

van

t.e.m.
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Wijk Rumbeke
Oneven

Albert Allemanstraat

Volledig

Albert Sercustraat

Volledig

Armoedestraat

Volledig

Even

van

t.e.m.

van

t.e.m.

Blinde-Rodenbachstraat

Gedeeltelijk

1

59

2

74

Blommestraat

Gedeeltelijk

1

83B

2

64

94

116 bus 21

Braamstraat

Volledig

Constant Lambrechtstraat

Volledig

Constant Permekestraat

Volledig

David Teniersstraat

Volledig

De Karre

Volledig

Dweersstraat

Volledig

Edmond Van der Scheldenstraat

Volledig

Eugeen Van Oyestraat

Volledig

Ganzenstraat

Volledig

Gaston Vallaeysstraat

Volledig

Gebroeders Martinstraat

Volledig

Gebroeders van Raemdonckstraat

Volledig

Graaf de Limburg Stirumlaan

Volledig

Graaf de Thienneslaan

Volledig

Grenadiersstraat

Volledig

Groene-Herdersgoed

Volledig

Groene-Herderstraat

Gedeeltelijk

1

171

Guido Gezellelaan

Gedeeltelijk

83

115

81

125

Hans Memlingstraat
Herdersstraat

Volledig
Gedeeltelijk

Het Seminariegoed

Volledig

Het Seminariehof

Volledig

Hoendererf

Volledig

Hoogstraat

Volledig

Hoveniersstraat

Volledig

Ittrekapelstraat

Volledig
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Oneven

Izegemsestraat

Volledig

Jachthoornstraat

Volledig

James Ensorstraat

Volledig

Jan Van Eyckstraat

Volledig

Joe Englishstraat

Volledig

Jozef Delbaerestraat

Volledig

Jules Dessauvagestraat

Volledig

Kaasterstraat

Volledig

Kalverstraat

Volledig

Karel De Ghelderestraat

Volledig

Keizer Karelstraat

Volledig

Kerkplein

Volledig

Kloosterstraat

Volledig

Koestraat
Koningsstraat

Gedeeltelijk

Gedeeltelijk

Lekkensgoed

Volledig

Lekkensstraat

Volledig

Louis Leynstraat

Volledig

Lucien Victorstraat

Volledig
Gedeeltelijk

Mandelstraat

Volledig

Maria Yssersstraat

Volledig

Maria's-Lindestraat

Volledig

Moorseelsesteenweg

Gedeeltelijk

Nieuwe Abelestraat

Volledig

Odiel Defraeyestraat

Volledig

Oekensestraat

van

t.e.m.

van

t.e.m.

1

181

2

126

1

159

2

60A

529

535

3

15

3

153

2

146A

Volledig

Kwadestraat

Mandellaan

Even

Gedeeltelijk

Oude Oekensestraat

Volledig

Oudstrijderslaan

Volledig

Palfreniersstraat

Volledig
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Oneven

Pastoor Slossestraat

Volledig

Pieter Breughelstraat

Volledig

Pieter Pauwel Rubensplein

Volledig

Regenbeekkouter

Volledig

Regenbeekstraat

Volledig

Renaat De Rudderstraat

Volledig

Renpaardestraat

Volledig

Repelstraat

Volledig

Roterijstraat

Volledig

Ruiterijstraat

Volledig

Rumbeeksesteenweg
Ryffelaerestraat
Schaapbruggestraat

Gedeeltelijk

van

t.e.m.

van

t.e.m.

329

479

316

484A

2

50

Volledig
Gedeeltelijk

Schaapsstraat

Volledig

Sint-Blasiusstraat

Volledig

Sint-Petrus en Paulusstraat

Volledig

Sint-Rochusstraat

Volledig

Spytenburg

Volledig

Steelantstraat

Volledig

Stijn Streuvelsstraat

Volledig

Topweg

Volledig

Valeer Ollivierstraat

Volledig

Vercamershof

Volledig

Victoria Courtensstraat

Volledig

Warellesgoed

Volledig

Wervikhovestraat

Volledig

Zeger Maelfaitstraat

Volledig
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Nuttige adressen
Dienst Wonen Roeselare
Delaerestraat 41, 8800 Roeselare
051 26 22 60
wonen@roeselare.be
Welzijnshuis Roeselare
Gasthuisstraat 10, 8800 Roeselare
051 80 59 00
welzijnshuis@roeselare.be
Sociaal verhuurkantoor Regio Roeselare
Noordhof 2A, 8800 Roeselare
051 35 68 86
info@svkregioroeselare.be
Sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel
Groenestraat 224, 8800 Roeselare
051 23 35 00
info@demandel.be
Wonen West-Vlaanderen
VAC Jacob Van Maerlantgebouw
Koning Albert-I-Laan 1.2 bus 93, 8200 Brugge,
050 248 250
www.wonenvlaanderen.be
Fluvius
Klantenkantoor Roeselare
Meensesteenweg 5, 8800 Roeselare
078 35 35 34
Ma, Woe, Do, Vr open van 9.00u-12.00u (enkel op afspraak)
Ma, Do, Vr open van 12.30u-16.00u (enkel op afspraak)
Di open van 14.00u-18.00u (enkel op afspraak)
https://www.fluvius.be/nl/contact
BTW-controlekantoor
Algemene Administratie van de Fiscaliteit
Rondekomstraat 30, 8800 Roeselare
025 75 21 00
kmo.kortrijk.team4@minfin.fed.be
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Handige links
Alles over wonen, verbouwen en premies in stad Roeselare
■■

https://www.roeselare.be/wonen-en-leven/wonen-en-verbouwen/verbouwen/bouwpremiessubsidies-en-voordelen

■■

www.premiezoeker.be

■■

www.energiesnoeiers.net

Alles over kopen, (ver)bouwen, huren, verhuren en premies van de Vlaamse overheid
■■

www.wonenvlaanderen.be

Alles over de BENOpas, premies voor energiezuinig renoveren en energie besparen
■■

www.fluvius.be

■■

www.mijnbenovatie.be

■■

www.energiesparen.be

■■

www.energiesnoeiers.net

Stad Roeselare ging heel zorgvuldig te werk bij het samenstellen van alle info m.b.t. de premies. Toch is het de verantwoordelijkheid van
de gebruiker om de juistheid van de gegevens na te gaan bij de premieverstrekker vooraleer een beslissing te nemen, ook indien de
premie uitgaat van Stad Roeselare. Stad Roeselare is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de verstrekte
informatie voor welk gebruik dan ook. Deze brochure is een momentopname tot en met 01/01/2022.
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